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Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında 

çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. 

Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler 

konusunda sektörel bilgi paylaşımı

Bilgi Paylaşımı ve Eğitim
Amaç:

Hedef

Kaynakları verimli kullanarak

“Kaliteli ve Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti”
sunmak.

Tıbbi tedarik zincirinde para, zaman ve mekan israfının 

önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

Etkin ve Sürdürülebilir

Kaynak Yönetimi

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesi

ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması

Ar-Ge ve Üretim

Kapasitesinin Geliştirilmesi

Gelişmekte olan ülkelerin örnek alacağı

“Sağlıkta Kaynak Yönetiminde Türkiye Modeli”

ortaya koymak.
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Değerli sağlık yöneticileri;

Başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için, kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası 
standartlarda tedarik zinciri ve stok yönetiminin önem kazandığı günümüzde, Tıbbi Tedarik Zin-
ciri Yönetimi ile ilgili sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları 
paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinin üçüncüsünü 7-9 
Aralık 2017 tarihinde yine Antalya’da gerçekleştiriyoruz.

Tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekân ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanıl-
ması en önemli konudur. Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden kurumların bilgi ve dene-
yimlerinden yararlanmak, olması gereken sistemler, teknolojiler ve pilot uygulamaların sağlık yö-
neticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerinin bir araya 
gelmesi bu kongrenin öncelikli amacını oluşturmaktadır.

Bu kapsamında geçen iki yılda gerçekleştirilen paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla 
bu alandaki uygulama ve çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık geliştiğini gözlemle-
mekten son derece mutluyuz.

Bu üçüncü kongre öncekilerde olduğu gibi; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finans-
man ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanısıra sağlık sektöründe yeni ürün, 
hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği iyi bir platform 
olacaktır.

7-9 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da yapıyor olduğumuz Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri 
Yönetimi Kongresi vesilesiyle tüm sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayıcıları ara-
mızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
SBÜ Rektörü / Kongre Başkanı

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
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1987 yılında medikal sektöre adımını atan kuruluşumuz, 1992 yılında “Çapa Medikal” 
adını alarak bu güne ulaşan yolculuğuna başladı. Bu sürede sağlık birimlerinin temel 
gereksinimi olan birçok ürünün ülkemizde ilk kez piyasaya aktarılmasında öncülük eden 
firma olarak tanındık.

Geçmişten günümüze medikal alanda gelinen yolda tek kullanımlık sarf malzeme 
satışında kaliteden ödün vermeden faaliyet gösteren firmamız, sağlık sektöründe 
`önce insan ve istikrarlı fiyat ilkesinden ödün vermeksizin bugünün teknolojisini ve 
uluslararası standartları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Ve sizlerden bize yansıyan 
güvenle kontrollü ürün satışı, geniş ürün yelpazesi, üstün kalite anlayışı, hızlı servis ağı ile 
farklılaşma ve sürekli gelişmeyi hizmet olarak sunuyor.

Bu yolda hizmet verdiğimiz özel hastanelere, resmi kurumlara, eczane ve firmalara, bayisi 
olduğumuz ürünlerde meydana gelen aksaklıkların derhal ve koşulsuz giderilmesi için 
eğitimli ve donanımlı kadromuz ile her an ulaşma amacını güdüyoruz.

Diğer taraftan sağlık sektöründe hizmet veren bir firmanın sektörel deneyime ve 
donanıma sahip kişilerce yönetilme zorunluluğunu taşıdığı bilinciyle hareket edip, 
çağın gerekleri olan Ar-Ge, ihale gibi birimlerin oluşturulmasını, depo otomasyonunun 
tamamlanmasını ve 2003 yılında uluslararası standartlara haiz bir kuruluş olduğumuzun 
ISO 9001:2000 belgesi ile tescilini bu bilincin ürünü olarak sağlamış olduk.

ANA SPONSOR
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Halen İstanbul İkitelli`de 6000 metrekarelik bir alanda, 100 personeli içeren geniş 
kadrosuyla faaliyet gösteren firmamızda ana bayilik ve bayilik sistemi ile bir kısmı diğer 
talepleri karşılamak amaçlı yaklaşık 7000 civarında ürünün satışını yapıyor ve ana bayisi 
olduğumuz ürünleri sürekli stoklarımızda bulunduracak şekilde çalışarak müşterilerimize 
tedarik sürecinde olabildiğince destek olamaya çalışıyoruz.

Her zaman yeniliklere açık ve öncü olma anlayışını benimseyen Çapa Medikal, sektörel 
başarıya öncü ve lider kuruluş olarak ulaşma inancı yanında, geçmişte olduğu gibi ve 
gelecekte de bizleri sizlerle buluşturan köprü olarak vazgeçemediğimiz temel ilke su 
olacak:

“Kendi vücudumuzda kullanılmasını istemediğimiz hiçbir ürünü satmayacağız”.

Güveniniz ve tercihiniz için teşekkürler.

www.capamedikal.com
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POSTA SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL AKTÖRÜ PTT A.Ş.

Osmanlı İmparatorluğu’nda posta hizmetlerini yürütmek üzere 23 Ekim 1840 tarihinde 
kurulan Posta Nezareti, bugün 177’nci yılına ulaşan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi’nin (PTT A.Ş.) temelini oluşturmaktadır. Köklü bir geçmiş ve tecrübeye sahip Şirket, 
günümüzde küresel vizyonu ve yenilikçi stratejileriyle çağdaş, kaliteli ve yüksek standartlı 
iş ve işlemlere imza atmaktadır. 

Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kurucu üyeleri arasında yer alan PTT 
A.Ş., 21. yüzyılda posta sektörünün geçirdiği dönüşümle birlikte global eğilimleri takip 
ederek hizmet ve ürün çeşitliliğini artırmıştır. Şirket bugün geleneksel posta hizmetleri 
sunmasının yanı sıra kargo, lojistik, elektronik ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda 
da faaliyet göstermektedir.  

40 bini aşkın personeli bulunan PTT A.Ş., Türkiye genelinde 4 bin 500’den fazla işyeriyle 
yaygın bir hizmet ağına sahiptir. Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yaklaşık 1800 
yerleşim yerinde yalnızca PTT işyerleri hizmet vermektedir. Ayrıca hiçbir banka ATM’sinin 
bulunmadığı 175 yerleşim yerinde vatandaşlar sadece Pttmatik’ler aracılığıyla işlemlerini 
gerçekleştirmektedir.

ALTIN SPONSOR
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Geçmişte bünyesinde telefon hizmetlerini de barındıran PTT A.Ş., Türkiye’nin 
telekomünikasyon altyapısını oluşturmak gibi büyük bir işlevi yerine getirmiştir. 
Günümüzde Şirket’in başta elektronik ticaret ve lojistik olmak üzere faaliyet gösterdiği 
alanlardaki Ar-Ge ve altyapı yatırımları, inovasyona verdiği değer ve insan kaynakları 
yönetimi konusunda benimsediği politikalar, PTT A.Ş.’nin modern bakış açısı ile 
sektöründeki öncü ve örnek konumunu işaret etmektedir.

“Ekonominin itici gücü” olarak nitelenen elektronik ticaret PTT A.Ş.’nin öncelikli operasyon 
sahaları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com’da 2 
bini aşkın tedarikçi firmanın 3 milyon 200 binden fazla ürünü kullanıcılara sunulmaktadır. 
Şirket, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da Uluslararası E-ticaret Konferansı 
düzenleyerek çeşitli ülkelerden bakanlar, posta idarelerinin CEO’ları ve sektörün öncü 
isimlerini bir araya getirmiştir.

PTT A.Ş., 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya 
Posta Kongresi’nde UPU İdari Konsey Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şirket, sektöründe 
karar alıcı bir konumda bulunmakta, bölgesel ve küresel işbirlikleri geliştirmektedir. 

www.ptt.gov.tr
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Abbott, 1888 yılında Dr. Wallace C. Abbott tarafından kurulmuş kendisini sağlık alanında 
fark yaratacak öncü ürün ve teknolojileri geliştirmeye adayan 150 ülkede 70 bin çalışanı 
olan dünyanın en büyük global sağlık şirketlerinden birisidir. 

Türkiye’de 30. Yılını kutlayan Abbott, tüm dünyada olduğu gibi hayatın her aşamasında 
insanların en iyi hayatı yaşamasına yardım etmek için aşağıdaki alanlarda  bilimsel 
çözümler üretmeye devam etmektedir  

BESLENME HAYATIN HER AŞAMASINI SAĞLIKLI KILMAK İÇİN BİLİMSEL ESASLI BESLENME 

Abbott  - hayatın her aşamasını sağlıklı kılmak için - bebeklerin ve çocukların büyümesine 
yardımcı olan, vücudu güçlü ve aktif tutan ve kronik hastalıklara sahip insanların özel 
beslenme ihtiyaçlarını destekleyen ürünler geliştirmektedir 

TANIBİLİM ZAMANLI VE BİLGİYE DAYALI KARARLAR VEREBİLMELERİ İÇİN İNSANLARA VE 
HEKİMLERİNE YARDIM EDEN ARAÇ SİSTEMLERİ VE TESTLER 

Abbott’ın hayatı değiştiren testleri ve tanı araçları dünyanın her bölgesinde sağlığın 
gücünü insanların eline vermektedir  İnsanların hayatın her aşamasında sağlık 
yönetimlerinde dönüşüm sağlamalarına yardım etmek için daha akıllı  tıbbi ve  ekonomik 
kararlar almayı teşvik ediyoruz.  

 TIBBİ ÜRÜNLER 

İNSANLARIN YILLARDAN BU YANA GÜVENDİĞİ YÜKSEK KALİTELİ İLAÇLAR 

Dünya genelinde milyonlarca insanın daha sağlıklı hayatlar yaşamasına yardım eden 
makul fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir ilaçları sunmanın gururunu yaşıyoruz.  Ama bununla 
kalmıyoruz.  Sürekli olarak ilaçlarımızı geliştiriyor, onları daha iyi, daha kolay uygulanabilir 
ve daha hızlı etki edecek hale getiriyoruz.  

GÜMÜŞ SPONSOR
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 TIBBİ CİHAZLAR 

İNSANLARIN HAYATLARINI DAHA İYİ VE DAHA SAĞLIKLI 

YAŞAMALARINA YARDIM ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ 

DAHA AZ İNVAZİF DAHA KESİN TEKNOLOJİLER 

DİYABET BAKIMI 

Abbott’da insanların hareketli, aktif hayatların keyfini çıkarma özgürlüğüne sahip olmaları 
gerektiğine inanıyoruz.  Bu nedenden dolayı, insülin kullanan insanlara, daha fazla bilgiye 
dayalı kararlar almaları konusunda yönlendiren kesin veriler sunan, kullanımı kolayürünlerle 
sağlıklarını daha etkin ve rahat yönetmeleri konusunda yardımcı olmaya odaklanıyoruz.  
Rutin parmak delme işlemini ortadan kaldıran yeni anlık glikoz görüntüleme (flash 
glucose monitoring) teknolojimizle insanların glikozlarını görüntüleme yönteminde 
devrim yapıyoruz. 

VASKÜLER 

İyi bir sağlık için sağlıklı bir kardiyovasküler sistem önemlidir.  Bu nedenden dolayı 
Abbott’da insanların sağlıklarını geri kazanmalarını ve hayatlarına devam etmelerini 
sağlayan daha az invazif çığır açan tıbbi teknolojiler yoluyla kalp ve vasküler hastalıkların 
tedavisini gerçekleştiriyor 

Markamız Hayatı Dolu Dolu Yaşa İnsanlara  her yerde ve her aşamada en iyi hayatı yaşamaları 
için ilham vermek için çalışmak aslında markamızın anlamını oluşturuyor. Hepimizin içinde 
kullanılmayan bir potansiyel olduğuna inanıyoruz.  Hayatta gerçekleştirebileceğimiz 
her şeyin başlangıç noktası sağlıktır.İnsanlar, sağlıkları mükemmel olduğunda, sadece 
uzun değil aynı zamanda hem zihinsel hem de bedenen daha iyi yaşama potansiyeline 
sahiptir. Sağlıklı insanlar daha fazlasını başarabilecek daha verimli toplumlar yaratır. Bizde 
tam anlamıyle bunun için çalışıyoruz!

http://www.abbott.com.tr
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Doğsan 1970 yılından itibaren Türkiye’de ameliyat ipliği üretmektedir. Doğsan’ın 
geniş ürün portföyündeki tüm emilebilir ve emilmeyen cerrahi ipliklerde CE işareti 
bulunmaktadır. 

Doğsan güçlü kalite taahhüdü ve güven ile;  yüksek kaliteli, laser teknolojisi ile delinmiş 
özel tasarım iğneleriyle her çeşit ameliyat ipliklerini, Kardiyovasüler Cerrahi’nin hizmetine 
sunmaktadır. PP ve PVDF monofilament cerrahi ipliklerin yanı sıra; Polyester sütür kalp 
kapağı onarım kiti, döner veya sabit başlıklı sternum kapama teli, çapalı/çapasız Geçici 
Pace Teli (hem yetişkin hem pediatrik), Doğsan’ın Kardiyovasküler Ürün Ailesinde yer alır. 

Doğsan 47 yıldır ürettiği ameliyat ipliklerini Türkiye’de tüm devlet, üniversite ve özel 
hastanelere satmaktadır. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’da bir çok ülkeye sütürlerini 
ihraç etmektedir. 

BRONZ SPONSOR

http://www.dogsan.com.tr
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HONNES; sağlık sektöründe üretim, lojistik, satış ve pazarlama alanlarında 20 yılı 
aşkın bir birikimin sağladığı güçlü ve köklü bir vizyon ile kurulan genç ve dinamik 
bir organizasyondur. HONNES ismi HONest (dürüst) ve NESt (yuva) kelimelerinden 
gelmektedir. HONNES olarak temel değerlerimizden biri olan bütün paydaşlarımıza 
dürüst yaklaşım ile onlar için güvenilir bir yuva olma felsefemiz kuruluşumuz isminde yer 
almaktadır.

HONNES; üretim, lojistik, satış ve pazarlama alanlarında uzman ve deneyimli ekipleriyle, 
ileri teknolojik alt yapısı ve yüksek üretim kapasitesine sahip modern tesisinde tıbbi alanda 
kullanılan sabitleme bantları, hazır pansuman örtüleri, elastik bandajlar, sargı bezleri, gazlı 
bezler gibi özellikle akut ve kronik yara bakım ürünleri alanında ihtiyaç duyulan sağlık 
ürünlerinin yanı sıra muhtelif endüstriyel sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli bantların 
üretim, satış ve dağıtımı yapmaktadır.

Üretim, depo, laboratuvar ve idari departmanlı ile toplam 5800 m2 kapalı alana sahip 
olan ve verimli kaynak kullanımını temel alarak kurmuş olduğumuz tesisimizde yüksek 
kaliteye sahip ürünlerimizi en ileri ve çevreci teknolojiyi kullanarak yüksek hijyen ve iş 
sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir şartlarda üretiyoruz. Çevreyolu ve havalimanına 
yakın bir konumda bulunan tesisimiz aynı zamanda uluslararası lojistik limanlarına da 
yakındır. 

Misyonumuz, sağlık ve endüstriyel alanda üretim, satış ve dağıtımını yaptığımız yapışkan 
teknolojisine sahip ürünlerde ve diğer tamamlayıcı ürünlerde hem ulusal hem uluslararası 
arenada yüksek kalite ve paydaş memnuniyeti ile sektöründe lider bir organizasyon 
olmaktır. 

Vizyonumuz; üretim, lojistik, satış ve pazarlamasını yapmış olduğumuz ürünlerde en 
yüksek teknolojiyi kullanan ve en yüksek paydaş memnuniyetine sahip olan ve de 
sektöründe global anlamda lider olan bir organizasyon olmak.

http://honnes.com

YAKA KARTI İPİ SPONSORU
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Nesnelerin interneti (IoT) alanında çözümler üretmek üzere 2007 yılında kurulan Ankaref, 
kısa sürede hayata geçirdiği başarılı projelerle ‘IoT Servis Sağlayıcısı’ olma yolunda önemli 
adımlar atmış ve sektörün en önemli temsilcilerinden biri olmuştur.

Üretim, hizmet, lojistik, perakende, otomotiv ve sağlık gibi pek çok alanda Ar-Ge temelli 
teknolojik ürünler geliştirerek çözümler sunmaktadır. Ankaref sağlık sektöründe, hareketli 
tıbbi envanter takibinden demirbaş takibine, soğuk zincir uygulamalarından stok 
yönetimine, hastane tekstili takibinden personel ve hasta takibine kadar bütün hastane 
süreçlerini iyileştirebilecek ihtiyaca uygun başarılı çözümler üretmektedir.

Ankaref, hastane içerisinde etki alanı sınırlı süreçlerde kullandığı pasif RFID çözümlerinin 
yanı sıra saha deneyimleri ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2011 de 
yayınlanan “Yüksek Frekanslı (100Khz - 300Ghz) Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma İle 
İlgili Biyolojik Etkiler ve Sağlık Sonuçları Raporu” na göre 433MHz aktif RFID teknolojisi ile 
çözümler üretmektedir.

Sağlık sektöründe aktif ve pasif RFID tabanlı donanımlarla hibrit yapıda kullanım olanağı 
sunan IoT teknolojisiyle tüm tıbbi tedarik zinciri yönetim süreçlerini doğru ve hatasız bir 
şekilde yönetmektedir.

“Milli üretim uluslararası pazar” sloganı ile “geleceği bugünden inşa etme” amacıyla 
çıktığı yolda katma değeri yüksek çözümlerle ihracatın sürükleyici kuruluşu olmayı 
hedeflemekteyiz.

http://www.ankaref.com

GALA GECESİ SPONSORU
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Türkiye’nin önde gelen tıbbi cihaz ve tek kullanımlık tıbbi ürünler imalatçısı ve dağıtıcısı olan 
Bıçakcılar, 1959 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet vermektedir. Bıçakcılar kalite güvence 
sisteminin EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 standartlarına uygunluğu TÜV NORD tarafından 
onaylanmıştır. Bıçakcılar ürünleri Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık ürünlerinin ithal ve kullanım izni 
olan CE Markası kullanım yetkisine sahiptir.

Bıçakcılar, ürün tasarımından satış sonrası servisine kadar üretimin her aşamasında Toplam Kalite 
Yönetimi prensiplerine ve GMP kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak tek kullanımlık tıbbi ürünlerden 
tıbbi cihazlara kadar geniş bir ürün gamına; KVC ve beyin cerrahisi ürünleri bazında Türkiye’de 
önemli bir Pazar payına sahiptir. Bıçakcılar, dünyanın en güvenilir seçkin markalarının ürettiği pek 
çok ürünü yıllardır Türk sağlık sektörünün kullanımına sunmuştur ve sunmaya da devam etmektedir.

Bıçakcılar 100’den fazla ülkeye tek kullanımlık tıbbi ürün ve cihaz ihraç etmektedir. Bıçakcılar 
yurtdışında kendi markasıyla uluslararası markaların arasına girmeyi başarabilmiş ender 
kuruluşlardan birisidir ve “Ulusal Marka Oluşturma Programı” olarak, Türk markalarının uluslararası 
arenadaki başarısını kolaylaştırmak ve desteklemek amacındaki TURQUALITY® Marka Destek 
Projesi’ne 2016 yılında katılmıştır.

Bıçakcılar üniversiteler ve teknoloji transfer ofisleriyle olduğu kadar TÜBİTAK gibi devlet enstitüleri 
ile de işbirliğini sürdürmektedir. Bıçakcılar’ın Ar-Ge Merkezi yeni trendleri ve piyasa/ kullanıcı 
gerekliliklerini ve teknolojik gelişmeleri izlemekte; hasta güvenliğini ön planda tutarak ürünler 
tasarlamakta, geliştirmekte ve bunlara bağlı ekonomik üretim yapmaktır. 

Bıçakcılar, yüksek teknolojili cihazlarla donatılmış 31.000m² kapalı alana sahip Esenyurt Üretim 
Tesisleri’nde, İstanbul İdare Merkezi’nde ve Ankara, İzmir, Samsun, Antalya ve Adana Satış 
Bürolarında, hastaların sağlığına uzanan en güvenli köprü olarak Bıçakcılar teknik servis ve 
800’ü aşkın çalışanı ile, mükemmeliyet ve tam müşteri memnuniyetini hedefleyerek, 58 yıldır bu 
doğrultuda ödün vermeden çalışmaktadır. 

http://www.bicakcilar.com

PROMOSYON ÇANTA SPONSORU
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Vücuttaki yaralanmalar ve cerrahi travmatik kesikler sonrası oluşan kanamaların kontrolünde 
süratle hemostatik etki elde edilen tıbbi bir üründür.

Hemofili, Von Willebrand diğer kanamalı hastalarda bile etkin bir şekilde hemostas sağlar. 
Bilinen yan etkisi yoktur, İritasyona sebep olmamaktadır, Uygulandığı bölgede bakteri 
barındırmaz, %100 bitkiseldir. İnorganik / Sentetik madde içermez, Özel saklama koşulu soğuk 
zincir gerektirmez, %100 Türk buluşu milli bir üründür, T.C. Sağlık Bakanlığından izni vardır. 
Doku yenilenmesini hızlandırır.

Klasik koagülasyon sisteminden bağımsız olarak ‘Protein Network’ ortamında Vital Fizyolojik 
Eritrosit Agregasyonu yoluyla hemostatik etki göstermektedir. Bu süreç İn Vitro ortamda 
saliseler, İn Vivo ortamda saniyeler düzeyinde gerçekleşir.  

Urtica dioica, Vitis vinifera, Glycrrhiza glabra, Alpinia officinarum  ve Thymus vulgaris Bitkilerin 
standart hale getirilmiş karışımından oluşur.

Ankaferd Tampon: 3 ml, 2,5 x 7,5 cm / 5 ml, 5 x 5 cm / 10 ml, 5 x 7,5 cm / 100 ml, 20 x 20 cm  

Ankaferd Sprey: 5 ml / 10 ml / 25 ml / 50 ml / 100 ml

Ankaferd Ampul: Şırınga ile kullanılır. 1 ML ve 2 ML

FİRMA PROFİLİ
Ankaferd lisans sahibi ve üreticisi olan Immun Gıda Ilac Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Sti. 2008 
yılında kurulmuştur. Genel Müdürümüz Eyüp Vedat Fırat’dır.

AND Medikal Sağlık İlaç Paz. San. Ltd. Şti. Ankaferd kanama durdurucunun Türkiye ve 
Dünyadaki yetkili satıcısıdır. Firma, hissedarları ve müşterileri için sürdürülebilir ilişkiler kurmayı 
ve kısa zamanda çok kar ilkesi yerine insanı önceleyerek daha çok insanın bu ürüne sağlıklı, 
güvenli ve tatmin edici bir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır.

http://andilac.com

İNOVASYON SPONSORU



www.tibbitedarikkongresi.org 17

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

Promedis Group markası, 30 yıla yakın süredir Türk sağlık sektöründe önemli bir yere 
sahip olan Pi Medikal’in deneyim ve tecrübelerinden beslenip, bu deneyimi yaratıcı 
teknoloji ve yaklaşımlar ile birleştirerek sağlık sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmak 
üzere kurulmuştur. Türkiye’deki çok uluslu firmalara efektif bir çözüm ortağı olabilmek, 
aynı zamanda Türkiye’de faaliyet göstermeyen büyük firmaların da temsilciliğini yapıp, 
hizmet kalitesini üst düzeyde tutarak sağlık sektöründe bölgedeki önemli oyunculardan 
biri olma gayesiyle yola çıkmıştır.

Promedis Group ; proje planlama, medikal cihaz planlama, alım ve kurulum, medikal gaz 
sistemleri tasarım ve uygulama, proje yönetimi ve tamamlayıcı danışmalık hizmetleriyle 
profesyonel, güvenilir ve gelişmelere hızla adapte olabilen proje ortağınızdır. Bununla 
beraber Promedis, dünya çapında isim yapmış, kendi alanında lider üretici ve servis 
sağlayıcı firmalarla yıllardır süre gelen ortaklıklarından edindiği tecrübelerine ek olarak 
yeni stratejik, değeri yüksek temsilciliklerle de ürün yelpazesini geliştirmektedir. 

Ürün  yelpazesine Koreli dünya devi Samsung’un ultrasonografi ve dijital röntgen, Ziehm 
C Kollu Skopi ve Koelis MR füzyon prostat biyopsi sistemlerini de ekleyen Promedis 
Group, alanında uzman Midmark, Leisegang, Promotal, Gimmi, Acutronic, Schaerer 
Medical, Guldmann ve Novak M gibi temsilcilikleriyle beraber kaliteli ve geniş bir ürün 
yelpazesi ile hizmet vermektedir. 

Promedis Group İstanbul, Ankara, İzmir ofisleri ve 80’e yakın çalışanı ile son 30 senedir 
yaptığı gibi müşterilerinin proje, satış, satış sonrası teknik servis hizmetleri ve eğitim 
konularında tercih ettiği çözüm ortağı olmaya devam etmekte ve hem Türkiye hem de 
bölgede pazarın bilinen, güvenilen ve tercih edilen en büyük çözüm ortaklarından biri 
olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

http://www.promedis.com.tr

İNOVASYON SPONSORU
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Erbul Bilgi Teknolojileri 2005 yılında müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ve 
zenginleştirecek, verimlilik ve üretkenliklerini arttıracak ürün ve çözümlerin sağlanması 
amacıyla Ankara’da kurulmuştur.

Erbul bilgi teknolojileri Kamu ve özel sektöre Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), İş Süreçleri 
Yönetimi (BPM), İş Zekâsı Araçları (BI) ve Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım ürünleri geliştirir. 
Müşteri gereksinimlerine odaklı özel yazılım geliştirme hizmeti ile kendi üretimi olan 
genel ve özel amaçlı donanım ürünlerinin pazarlama, satış ve satış sonrası eğitim, destek 
ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

M2M,Telemetri, RFID ve Big Data alanında yürütmekte olduğu Ar-Ge çalışmaları ile Mobil, 
Desktop ve Web tabanlı uygulama geliştirme alanındaki uzmanlığını kısa sürede hayata 
geçirdiği ulusal projelerle kanıtlamıştır.

Referanslarımız
1) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gıda Laboratuvarı Takip Sistemi
2) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Aşı Takip Sistemi
3) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Yemekhane Takip Sistemi

Ürünlerimiz
1) Sıcaklık Takip Sistemi
2) Kişi Takip Cihazı
3) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
4) Görüntü Aktarma Merkezi

Çözümlerimiz
1) Yazılım Geliştirme
2) M2M (Makineler Arası İletişim) Çözümleri
3) Telemetri Çözümleri
4) RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) Çözümleri
5) BigData Çözümleri
6) Bluetooth Çözümleri
7) Mobil Uygulama Geliştirme Çözümleri
8) Proje Danışmanlığı

http://erbul.com

BİLİŞİM SPONSORU



www.tibbitedarikkongresi.org 19

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

FASTSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş.
Fastsoft kamu sektörünün yazılım ve bilişim ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü 
sunma hedefiyle kurulmuştur. Bu doğrultuda, sürekli iyileştirme felsefesi ile hareket 
etmekte ve geliştirdiği yazılım çözümlerini; uzman kadrosu, mevzuat danışmanlığı ve 
hizmet sürekliliği ile desteklemektedir. 

Fastsoft sunmuş olduğu çözümler, kamu kurumlarının sahip olduğu insan kaynağı, bilgi 
ve sermaye gibi temel değerlerin sevk idare ve koordinasyonunu esas almaktadır. Bu 
kapsamda geliştirilen ürünler kurumların yürütmekte olduğu hizmetleri daha verimli, 
daha güvenilir bir ortamda sürdürmelerini sağlamaktadır. 

Fastsoft kamu bilişimi alanında pratik, hızlı, sıfır hata ve tam zamanlı uygulamalar 
sunmakta ve özellikle Bakanlıklar Merkez ve Taşra Teşkilatları, Mahalli İdareler, Üniversiteler; 
bu kapsamda da sağlık idareleri, (hastane birlikleri, halk sağlığı müdürlükleri, il sağlık 
müdürlükleri) belediyeler, valilikler ve il özel idareleri, yüksek öğretim kurumlarına bağlı 
kamu öğretim kurumları başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet 
vermektedir. 

Fastsoft sahip olduğu kurumsal yapı, alanında edindiği köklü bilgi birikimi ve tecrübesi 
ile Türkiye’nin birçok noktasında yer alan Kamu Kurumları ile halen işbirliğini sürdürmekte 
ve her geçen gün bünyesine katılan yeni bir kurumla “Fastsoft Ailesi” kavramını, iddiasını 
ve büyüme hızını güçlenerek sürdürmektedir. 

http://fastsoft.com.tr

BİLİŞİM SPONSORU
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OPPENT Sağlık Tesisleri, Endüstriyel Tesisler, Perakende Sektörü ve Rezidans Projelerinde 
bina içi taşımaya yönelik lojistik çözümleri sunan lider İtalyan şirketidir. 1960 yılından 
itibaren, sinerjik ve yüksek performanslı değişik ürünler sunuyor ve en gelişmiş 
teknolojileri tasarlıyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en yüksek kaliteyi sunarak karşılıyor, zaman ve para tasarrufu 
sağlayabilen sistemler geliştiriyoruz. Önerdiğimiz çözümlerin her aşamadaki sunumunda, 
mükemmelliği garanti etmemizi sağlayan sağlam bilgi birikimimize güveniyoruz.

İtalya Milano’da bulunan Şirket merkezi ve üretim tesisleri yanında OPPENT, İspanya, 
Dubai ve son olarak İstanbul-Türkiye’de şirketleşerek ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Sağlık sektöründeki tecrübemiz ile İtalya, İspanya, Körfez Ülkelerinde seçkin projelerde:

- EVO AGV-Otomatik Yönlendirilen Araç Sistemleri, 

- Pnömatik Tüp Sistemleri 

- Pnömatik Atık/Çamaşır Taşıma Sistemleri ile yer almaktayız.

OPPENT Türkiye’de faaliyetlerini %100 sahibi olduğu OPPENT Gelismis Hareket Teknolojisi 
A.S. ile sürdürmekte ve Türkiye ekibinin tüm faaliyetleri genel merkez ekibi tarafından 
desteklenmektedir. 

Türkiye Sağlık sektörünün ilk AGV- Otomatik Yönlendirilen Araç Uygulama projesini 
EVOCart sistemi ile Acıbadem Maslak Hastanesinde hayata geçirmekte olan OPPENT, 
çözümleri ve ürünleri ile sektörde ilkler ile başarı ile anılmak için var gücüyle çalışmaktadır. 

Çözümlerimiz ve ürünlerimiz ile ilgili A101 standımızda detaylı bilgi alabilir, ya da Cevizli 
Mahallesi, Tugayyolu Caddesi, Ofisim İstanbul Plazaları, B.Blok Kat11, Ofis:64, 34846, 
Maltepe-ISTANBUL’da bulunan ofisimizden, turkey@oppent.com – o.mutlu@oppent.
com eposta adreslerinden ve 02169696920-05327445351 telefon numaralarımızdan 
şirketimize ve Ülke Müdürümüz Özgür Salih Mutlu’ya her zaman ulaşabilirsiniz.

http://www.oppent.com/en

OTURUM SPONSORU
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GE Sağlık Hakkında
GE Sağlık, dünyada var olan sağlık hizmetlerine daha rahat erişim, daha yüksek kalitede ve 
uygun maliyette sağlık hizmeti alabilme ihtiyacını karşılayabilmek için dönüşüm yaratan 
tıbbi teknolojiler ve hizmetler sunar. GE Sağlık, tıp alanında çalışan profesyonellere, 
hastalarına kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmeleri için tıbbi görüntülemeden yazılım 
ve bilişim teknolojilerine, hasta izleme ve teşhisten ilaç araştırma ve geliştirmesine, 
biyofarmasötik üretim teknolojilerinden performans artırıcı çözümlere kadar birçok 
konuda destek sağlar. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için lütfen http://newsroom.
gehealthcare.com adresini ziyaret ediniz.

http://www3.gehealthcare.com/en

OTURUM SPONSORU



www.tibbitedarikkongresi.org22

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

3AF GRUP MEDİKAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; medikal sektörde tecrübeli ekibi ile kalite, 
güven ve dürüstlük ilkelerini benimseyerek 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Kısa sürede ürün çeşitliliğini arttırarak, tüketicilere sunduğu gerek yurt içi, gerekse 
yurt dışı menşeili kaliteli markalarla sektörde 12 yılını doldurmuştur.Tüm müşterileri ile 
karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği sergileyen 3AF GRUP MEDİKAL TİC.LTD.ŞTİ., müşteri 
memnuniyetini daima ön planda tutarak pazarlama faaliyetlerini ve bayi ağını ülke 
çapında genişletmiştir.

Pazardaki payını her geçen gün arttıran 3AF GRUP MEDİKAL TİC.LTD.ŞTİ. teknolojik 
gelişmeleri takip ederek ve AR-GE çalışmalarına önem vererek sektörde anestezi, yoğun 
bakım, kardiyoloji ve üroloji alanlarındaki ürünleriyle tanınan ve istenen bir firma olmayı 
başarmıştır.

Ürün kalitesini ve işletme anlayışını çeşitli kalite ve hizmet yeterlilik belgeleri ile kanıtlayan 
firmamız medikal çözüm ortağınız olmaya devam edecektir.

http://www.3afgroup.com

ÖĞLE YEMEKLERİ SPONSORU
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TENDE; 1997 yılında tıbbi cihaz sektöründe tasarım ve üretim gerçekleştirmek amacıyla 
kurulan; elektronik donanım, yazılım ve mekanik alanlarında uzmanlaşarak tıbbi cihaz 
ve elektronik sistemler geliştiren bir firmadır. 2008 yılı sonuna kadar otoklav, ameliyat 
lambası, floresan fototerapi ünitesi, bebek kuvözü, medikal gaz sistemleri ürünlerine 
sektörün ulusal ve uluslararası firmalarına elektronik donanım ve yazılımlar üretmiş 
ve sektörün önemli OEM üreticilerinden biri olmuştur. 2008 yılında Tende, sektördeki 
başarıları ve yaklaşık 10 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile, sağlık sektöründe kendi markası 
altında, nihai ürünler üretme kararı almıştır. 2009 yılında Türkiye’ de ilk LED Teknolojili 
Fototerapi Cihazı Tende ekibi tarafından geliştirilmiştir ve başarı ile tamamlanarak 
ticarileşmiştir. Tende 2.5 yıl süren Ar-Ge çalışması ve 15 yılı aşan bilgi birikimi ile 2014 
yılında VAV Serisi Yoğun Bakım Bebek Kuvözlerini piyasaya sürerek Tende markasının 
bilinirliğini, sürekliliğini kanıtlamış ve kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Tende yine 
ithalata dur diyerek; yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge çalışması ile 2016 yılında Türkiye’ nin ilk 
ve tek VAV-TR Yoğun Bakım Transport Bebek Kuvözü’ nü geliştirerek sağlık sektörünün 
hizmetine sunmuştur. Bu ürünlere ek olarak Tünel Tipi Yoğun LED Fototerapi Cihazını da 
geliştirerek ürün gamına eklemiştir.

Tasarım ve üretimi tamamen Tende tarafından gerçekleştirilmekte olan dünyanın en 
gelişmiş teknolojilerine sahip bu cihazların hepsi başarı ile ticarileşmiştir. Tende Dünya 
pazarına açılarak yurtdışında da ürün ve hizmet kalitesini kanıtlamıştır. Tende’ nin hedefi 
marka bilinirliği ve sürekliliğini ürün ve hizmet kalitesi ile sağlayarak uluslararası pazarda 
bilinen ve güvenilen bir marka olmaktır. 

http://www.tende.com.tr

TANITIM FİLMİ SPONSORU
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KAHVE MOLALARI SPONSORU

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar.

2007 yılında kurulan Mixta, sağlık sektöründe 15 yılı aşan bir deneyimin ürünüdür.

• Merkezi sterilizasyon üniteleri paslanmaz çelik ekipmanları, 

• Ameliyathane paslanmaz çelik ekipmanları, 

• Genel hastane paslanmaz çelik ekipmanları, 

• Morg - anatomi üniteleri,

başlıkları altında ulusal ve uluslar arası standartlarla belgelendirilmiş medikal amaçlı ürünler üretir.  

Misyonumuz:

Tıbbi cihaz tedarikinde çözümleriyle kaliteli yaşam sağlamak, evrensel bağlamda en yeterli hizmeti eksiksiz ve 
zamanında sunmaktır. 

Değerlerimiz:

Öncü, girişimci ve yenilikçi ruhumuzla çözüm üretmektir

Vizyonumuz:

Sağlık sektöründe bilinen ve tercih edilen bir işletme olmak ve bu vizyonu devam ettirebilmektir. 

Mixta; hastane demirbaşları üretiminde mevcut yasal düzenlemelerle insan kaynakları yönetim sistemini 
oluşturmak, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli ortamları hazırlamaktadır. Yeteneklerinizi 
geliştirmek için, teknik ve yönetimsel eğitimler, bilgi paylaşımları, insan kaynakları taahhütlerimizin başında 
gelmektedir. Bizler, üretim ve sorumluluğa önem vermemiz nedeniyle çalışanlarımızın kariyer planlarının 
belirlenmesinde aktif olabilmeleri için çalışanlarımıza huzurlu bir iş yeri, sağlam dostluklar, ekip birlikteliği ve 
kazançlı iş fırsatları sunmaktayız. Mixta olarak kalite politikamız; katma değeri yüksek, güven veren ve müşteri 
memnuniyetini sağlayan ürün ve hizmetleri üretmektir. Medikal amaçlı ürünleri hatasız şekilde tasarlamak - 
imal etmek ve müşteri ihtiyaçlarına gerektiği gibi cevap vermek hem şirket hem de kalite politikamızdır. 

Mixta üretimini yaptığı ve tasarladığı ürünlerin tamamında insan faktörünü ve onun isteklerini, ihtiyaçlarını 
daima ön planda tutar. Kolay, hızlı ve doğru kullanım için gereken tüm koşuları yerine getirir. Bunun için dünyada 
var olan teknolojiyi yakından takip eder. Teknolojik yenileştirmeleri ve buluşları ürünlerinin modernizasyonunda 
mutlaka kullanır. 

Sağlıklı günler…
www.mixta.com.tr
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www.yigitsaglik.com

DİJİTAL EKRAN PROGRAM 
VE ETKİNLİK PANOLARI SPONSORU

YİĞİT SAĞLIK, 1994 yılında Türk  sağlık sektörüne ve insanına hizmet üretmek ve bir 
değer katabilmek umudu ve heyecanı ile kurulmuştur. Kurulduğumuz günden beri  içi-
mizdeki o ilk gün ki aynı heyecan ile çalışmaya devam etmekteyiz.

Hastanelerin Acil Tıp, Yoğun Bakım ve ameliyathanelerine  ve hastane öncesi (112) bi-
rimlerine yoğun olarak çalışmaktayız. Dünya Tıp endüstrisindeki özellikle bu branşlardaki  
gelişme ve yenilikleri ar ge çalışmalarından başlayarak ve  yakından takip ederek ülkemiz 
insanına ulaştırmayı sorumluluk olarak  görmekteyiz. Çalıştığımız ya da ithalatını yaptı-
ğımız tüm tıbbi malzeme ve cihazları önce kendimize ya da ailemize uygulanacakmış 
prensibi ile çok seçici yaklaşmakta, yoğun araştırmalar sonucunda alanındaki  en iyi mar-
ka ve ürünleri Türkiye Sağlık sektörüne sunmaktayız. 

YİĞİT SAĞLIK,

HAYAT KURTARAN EKİPLER için , HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLER Sunar.



www.tibbitedarikkongresi.org26

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

Firmamız Meditaş Tıbbi Araç ve Gereçleri A.Ş 1986 yılında İstanbul’da kurulmuştur. ISO 
9001- 2000 kalite belgeli, tıbbi araç ve gereçlerin alımı, depolanması ile birlikte satış 
ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Tedarik zinciri, üretim ve hizmet dünyasının 
temel bileşenlerinden biridir. İşimize duyduğumuz saygı, çalışmalarımızdaki titizlik, 
müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek, kalitesiyle sağlam iş çıkarmak temel 
prensiplerimizdendir.

Firmamız uzman kadrosu ile kurumların ihtiyaç taleplerine en hızlı ve en doğru şekilde 
cevap vermeyi amaç edinmiştir. Hız ve kaliteyi ilke edinerek yola çıkan Meditaş özellikle 
KBB, Anestezi, Üroloji, Cerrahi Sutur ve tek kullanımlık sarf malzeme alanlarında geniş 
ürün yelpazesine sahiptir. 

Faaliyette bulunduğumuz süre boyunca saygı ve hoşgörüden taviz vermeden sektöründe 
öncü bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

“Başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışan 
Meditaş, sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermekten gurur duyacaktır.

http://www.meditas.net

YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORU
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Stryker ve Türkiye:

Stryker, dünyanın öncü medikal teknoloji şirketlerinden biridir ve müşterilerimizle birlikte, sağlık 
hizmetlerini daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz. Şirket, insanların daha aktif ve daha tatmin edici 
bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla ortopedi, medikal ve cerrahi ile nöroteknoloji 
ve omurga ürünleri dahil çok çeşitli inovatif medikal teknolojiler sunmaktadır. Styker ürünleri ve 
hizmetleri, dünya çapında 100’ün üzerinde ülkede satışa sunulmuştur.

Medikal teknolojilerde öncü aktör

Stryker, 75 yıllık inovasyon geçmişiyle, çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir tıp teknolojileri 
şirketidir. Herhangi bir segmentteki hiçbir faaliyet, Stryker’ın toplam gelirlerin %16’sından fazlasını 
teşkil etmez. Bu dengeli çeşitlilik sürekli bir büyüme sağlar ve şirketin umut verici birçok alandaki 
pazar fırsatlarını takip etmesini mümkün kılar.

Muka’daki ortaklarımızla birlikte Stryker, Kayseri / Türkiye’de son teknoloji modern bir tesisin 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Stryker’ın Medikal bölümündeki uluslararası imalat merkezi 
şu özelliklere sahiptir:

• 16,000m2 kapalı alan    

• Günde 150’den fazla hastane yatağı üretim kapasitesi

• Sınıfının en iyisi ABD imalat farbrikasının know - how bilgilerini temel almıştır

• Yeni modern boyama hattı

• Dünya çapında dağıtım için Stryker ve Muka ürünlerinin imalatı yapılmaktadır

• Yeni sanayi bölgesi

Muka’nın satın alınması, 10 yıllık çabanın ve planlamanın bir sonucudur. Bu satın alma, Stryker’ın 
Medikal bölümüne küresel büyümesini hızlandıracak bir araç sunmaktadır. Planımızın ilk adımıyla 
birlikte şuan Türkiye’ den 53 ülkeye yatak göndermekteyiz. Ek olarak bu satın alma, Türkiye’ye yeni 
teknolojik know-how sağlamaktadır ve önümüzdeki yıllarda bu sorumluluğu arttırmak planıyla 
birlikte çok-uluslu bir şirket eliyle daha fazla iş ve uzmanlık yaratacaktır.

https://www.stryker.com

PROGRAM CEP KİTAPÇIĞI
WEB YAYIN SPONSORU
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1986 Yılında kurulan MESİTAŞ MEDİKAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
kurulduğu yıldan itibaren, Almanya’da Dünya standartlarında Diagnostik tanı ürünlerinin 
üretimi yapan Riester GmbH Türkiye temsilciliğini başarı ile yapmaktadır. Klinik tipi tartı 
aletlerinde yüksek hassasiyet ve kaliteye sahip Charder markası firmamız temsilciliğindedir. 
Yüksek doğruluk, klinik onayları ve Japon teknolojine sahip tansiyon aletleri üreticisi AND 
medical  ve PMDI inhalatörlerinde lider marka Aerochamber markalarının Türkiye’deki 
tek temsilcisidir, kendi markalarımız olan mesilife ve Medibaby markaları ile piyasa 
gereksinimlerini karşılamayı hedeflemekte, yüksek kalite ürünleri ve satış sonrası desteği 
ile kusursuz hizmet sunmaktadır.

http://www.mesitas.com.tr

DESTEK SPONSORU
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Kayseri Organize Sanayi bölgesinde yerleşik olan Meysa Medikal on beş yıllık üretim 
tecrübesinin sağladığı imkanlar dahilinde  2012 yılında hastane ekipmanları konusunda 
Ar-Ge faaliyetlerine başlamış ve iki yıl süren çalışmalar sonucunda Hasta Karyolaları, 
Yoğun Bakım Karyolaları, Pediatri Karyolaları, Sedye, Muayene masası gibi ekipmanların 
üretimine başlamıştır. Firmamız aynı zamanda sektördeki en son yayınlanan standartlar 
kapsamında mevzuatın gerektirdiği şartları sağlamış ve uluslararası belgelendirme 
kuruluşlarda ilgili testleri yaptırmıştır. Ayrıca ISO 13485, ISO 9001 ve 14001 gibi kalite 
belgeleri de edinilmiştir. 

Kayseri’de 9.000 m2 alanda faaliyet gösteren firmamız Teknopark Ar-Ge ofisi ve Serbest 
bölge üretim tesisini 2018 başlarında faaliyete sokmayı planlamaktadır. Böylelikle kalitenin 
yanında fonksiyonellik ve hastanın kullanım kalitesini artıracak inovatif çalışmalarına hız 
verecektir.

Katıldığı yurt dışı fuarları sonrasında ihracat faaliyetlerini artıran firmamız yıl itibariyle 18 
ülkeye ihracat yapmakta olup yurt dışı pazarda da büyümeyi sürdürmektedir.

Bu doğrultuda kalite politikamız ve amacımız MEYSA A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, 
gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, hasta ve hastane  beklentilerini aşarak karşılayan, 
kolay kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmeyi prensip edinmiş  olan firmamız faaliyet 
gösterdiği alanda dünyanın önde gelen firmaları arasında olan, teknolojik yeniliklerle 
sürekli gelişen, müşterilerinin beklentilerini karşılayan kalitede ürünler üreten, müşteri 
ve çalışanlarına değer katarak onların memnuniyetini sağlayan, global bir şirket olmayı 
kendisine hedef olarak belirlemiştir.

http://www.meissa.com.tr

DESTEK SPONSORU
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YÜCEL ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  – TECHNOPC
Kendi segmentinde Pazar lideri olan ve Bilişim sektöründe 19. Yılını tamamlayan Yücel 
Elektronik %100 yerli ve Türk markası olan Technopc® markası ile başarılara imza atmaya 
devam etmektedir. 15 Ülkeye ihracatı yapılan Technopc®, Türkiye’nin en yenilikçi ve katma 
değerli IT ürünlerini pazara sunmaktadır. Sağlık sektörü için geliştirdiği Medikal Tablet, 
Mobil İş İstasyonu, IPTV, Medikal All In One, Medikal LCD, Ameliyathane Bilgisayarları, Acil 
Bilgisayarları üretmekte ve pazara güçlü referanslarla sunmaktadır.

http://www.technopc.com.tr

DESTEK SPONSORU
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Medikal2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sağlık 
ürünleri sektörünün ilk ve öncü kuruluşlarındandır. 

27.000 m2 alan üzerine kurulu olan üretim tesisi, 2014 yılında Saraylı Grub bünyesine 
katılarak inovasyon ve ar-ge faaliyetlerine hız vermiştir. 

Yeni bir heyecanla; finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynaklarını yatırımlarını 
artıran firma, uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacıyla topluma katma 
değer sunmayı sürdürmektedir. 

Araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde “kalite odaklı“ yönetim 
sistemini esas alan Medikal2000, Konya’da bulunan fabrikasında hayata sağlık katan 
çözüm önerileri geliştirmeye devam etmektedir.

http://www.medikal2000.com.tr

DESTEK SPONSORU
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ELSA Ortopedi olarak 1998 yılından beri ortopedik malzemeler, varis çorapları, fizik tedavi 
ürünleri ,sporcu sağlığı ürünleri, kardiyopulmoner ve pulmoner fonksiyon test cihazları 
alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Türk insanına kaliteli sağlık ürünleri sunmak amacıyla 
dünyaca ünlü ve sektöründe öncü firmaların Türkiye distribütörlüklerini yürütmekteyiz. 
Bugün ELSA Ortopedi kaliteli ürünleri, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile 
sektöründe en çok tercih edilen bir kuruluştur.

http://www.elsa.web.tr/tr

DESTEK SPONSORU



www.tibbitedarikkongresi.org 33

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

1984’TEN BERİ

Bizim için başarı dünü bugüne getirmek bugünü yarına taşımaktır. 1984 yılından bugüne 
gelişen teknolojisi ve çağdaş yönetim anlayışı ile geleceğe ışık tutmayı amaçlayan 
firmamız geçmişten aldığı değerleri yeniliklerle birleştirerek sektörümüzün lider firması 
olmayı başarmıştır. 

Kendini gelişime ve yeniliğe adayan firmamız hasta karyolası, tüm metal ve ahşap hastane 
donanımları ve bunların yanında büro mobilyaları üretiminde hep daha iyiyi hedefleyip, 
bir adım önde olmayı ilke edinmiştir. 

Kenmak Hastane Malzemeleri olarak konusunda uzman mühendislerimiz ve deneyimli 
personelimiz ile satış öncesi ve sonrası mükemmeliyetçi hizmet politikamız sayesinde 
müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaç edinmiş ve kurduğumuz 
mükemmel üretim ve dağıtım ağımız ile yurtiçi ve yurtdışında sayısız başarılara imza 
atmıştır. 

Türkiye de geliştirip imal ettiğimiz ürünlerimizi yurtiçinde tüm hastanelerin yanısıra; 
Orta Asyadan Kuzey Amerikaya, Avrupadan , Afrikaya, 4 kıtada 70 ten fazla ülkeye ihracat 
yoluyla ulaştırmanın haklı gururunu taşıyoruz. 

Dünya standartıyla ürettiğimiz ve kalitesiyle övündüğümüz ürünlerimiz birçok katile 
belgeleriyle onaylanmıştır. Kalite ve hizmetin birleşimiyle geçmişten bugüne değerlerine 
bağlı, yenilikçi ve zamanın bir adım ötesinde yer almayı hedefleyen firmamız yılların 
deneyimini geleceğe taşımaktan gurur duyar.

http://www.kenmak.com.tr

DESTEK SPONSORU
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Tüm Ekip İlaç A.Ş. 2000 yılında, İlaç Sektöründe 55 yıllık deneyimi olan Hamza Oğuz 
yönetiminde kendi alanlarında uzman bir ekip tarafından kurulmuştur.

Kurucumuz Hamza Oğuz, 1962 – 1980 yılları arasında Türkiye’nin en büyük ilaç dağıtım 
kanalı olan depo grubunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

1981 – 2000 Yılları arasında Türk İlaç Sektöründe kutu ve ciro hacmi ile ilk 5 içinde yer alan 
firmanın ortağı ve Murahhas Azası olarak Genel Koordinatör görevini yürütmüştür.

Kurulduğu 2000 yılından bugüne firmamız kendi jenerik ürünlerini geliştirerek 
ruhsatlandırmıştır.

Başlangıçtaki hedeflerimiz yaşamsal öneme sahip antibioterapinin temel unsurları olan 
ve yatarak tedavide kullanılan jenerik enjektabl antibiyotikler üzerinde yoğunlaşmak 
olmuştur.

Güncel olarak 70 ürünümüz farklı farmasötik formları ile ruhsatlandırılarak sağlık hizmetine 
sunulmuş olup, 20 yeni ürünümüzün de ruhsatlandırma süreçleri devam etmektedir.

Ürün portföyümüzde bulunan Penisilin, Sefalosporin ve Penem gruplarındaki jenerik 
enjektabl ürünlerimiz Tuzla İstanbul’da bulunan tesislerimizde üretilmektedir.

Tüm Ekip yukarıda sayılan 3 etkin madde grubu için 3 ayrı /dedike steril üretim alanına 
sahip Türkiye’de ilk ve tek İlaç firmasıdır.

Steril likid enjektabl ürünler için planlanan 4. yeni üretim sahamız 2015’in II. Yarısında 
üretime başlamıştır.

https://www.tumekip.com.tr

DESTEK SPONSORU
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Şirketler Grubumuz, 1969 yılından beri Medikal alanda faaliyet göstermektedir.

Öncelikle laboratuvar ve yoğun bakım cihazları başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermiş 
olup, 2003 senesinde Özcan Kardeşler Tıp Cihazları Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak, gaz üretim 
sistemleri üretimine ağırlık vermeye başlamıştır. 2013 yılının başlarına doğru da bu alanda tartış-
masız bir lider olarak piyasada faaliyetlerini sürdürmektedir. ATAON Marka Medikal Oksijen Üretim 
Sistemimizin piyasada lider olmasındaki en büyük neden, ATAON Marka Medikal Oksijen Üretim 
Sistemimizin kalitesinin yanı sıra, satışından sonra da firmamızın sunduğu satış sonrası servis-bakım 
hizmetlerinin kalitesidir. Servis hizmetimiz, 1969 yılından beri süregelen bir teknik servis hizmet 
ağına sahip olup, bu hizmette müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak firmamızın ilkesidir. Sunduğu-
muz satış ve teknik servis hizmeti TS EN ISO 9001:2008 kalite standardına sahip olup, aynı zamanda 
üretimimiz de TS EN ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sisteminin tüm gereklerini yerine getirmekte-
dir.

Şirketimizin hedefi; üretimini yaptığımız Medikal Oksijen Üretim Sisteminin bütün dünyada yaygın 
bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üretime başladığımız zamandan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiye kadar 300’e 
yakın hastanelerde sistemimizin kullanımı gerçekleşmiş olup, satışlarımız gün geçtikçe daha da 
artmaktadır. 25 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmiş olup, bu ülkeler arasında Avrupa Birliği üyeleri 
ve Amerika da yer almaktadır.

Medikal alanda ülkemiz adına yurtdışında “güzel işlere imza atmak, ülkemizin adını dünyanın her 
yerinde duyurmak” bizim için onur ve gurur kaynağıdır.

Özcan Kardeşler Tıp Cihazları olarak vizyonumuz; yeni hizmetleri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda 
büyüyerek hizmetini sürekli artıran bir kuruluş olmak, misyonumuz ise; insan hayatının önemini 
dikkate alan ve müşteri memnuniyeti ile beraber yüksek kaliteli hizmetler sunan bir medikal ku-
ruluş olmaktır.

http://www.ozcankardesler.com

INSERT DAĞITIM SPONSORU
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Nurel Group’un genç varislerinden Adnan KAR, Amerika’daki “Tekstil Teknolojisi Mühendisliği” 
eğitimini tamamlayıp ülkeye döndükten sonra Nurel Group Yönetim Kurulu Başkanı olan ağabeyi 
Şefik KAR ile birlikte sağlık sektörüne yatırım yapmaya karar verirler. Disposable non-woven gibi 
teknik tekstil ve diğer tek kullanımlık medikal ürünlerin gelecekte çok önemli bir rol oynayacağını 
öngören KAR kardeşler, 2004 yılında Bursa, Türkiye’de Nurel Group iştiraki olan Nurel Medikal A.Ş.’yi 
kurarlar. Şirket, tek kullanımlık medikal sarf malzemeleri üretimi ile başladığı ürün gamına daha 
sonra tek kullanımlık cerrahi plastik ürünleri de kattı. 3.000 m2’si tam hijyenik ve antibakteriyal 
temiz oda (Class 100.000 standartlarına uygun) olmak üzere toplam 5.000 m2 üst düzey tesisinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Euroset, disposable medikal tekstil ürün gamını oluşturan cerrahi önlükler, örtüler ve setler ile 
yurtiçi pazarında lider konumundadır. Bugün bu marka ile 50 den fazla ülkeye ihracat yapılmakta, 
dünya pazar payını her geçen gün sürekli yeni müşterilerle arttırmaktadır.

Nurel Medikal, Euroset markası ile müşteri taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilme özelliği; yeni 
nesil teknoloji, toplam kalite yönetim sistemi, inovasyon ve yalın üretim prensiplerini benimsemiş 
deneyimli yönetim kadrosu ve eğitimli çalışanlarıyla dünya pazarında kilit oyunculardan biri olma 
hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

Nurel Medikal. Ar-Ge faaliyetlerini, yeni ve güvenli tasarımlar geliştirmeye, bu tasarımların üretime 
dönüştürülmesi için tesis edilen üretim alanları ve üretim proseslerinde kullanılan yeni teknolojilere 
yatırım yaparak, kendisini sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Yaşamın tek oluşuna paralel “önce insan” sloganıyla hareket eden, müşteri ve çalışan mutluluğu 
temeli üzerine inşa edilmiş kurum kültürü anlayışını tek kullanımlık steril ürünler ve çok kullanımlık 
%100 müşteri memnuniyeti ile harmanlayan Nurel Medikal, bu alanda dünyanın önde gelen 
şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

http://www.nurelmedikal.com
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Etkin Tıbbi Cihazlar, Türkiye’de ve dünyada LED cerrahi aydınlatma teknolojisi ve pazarına 
öncülük eden bir inovasyon şirketidir. Etkin Tıbbi Cihazlar, 2012 yılında LED cerrahi 
aydınlatma sistemlerini geliştirmeye ve üretmeye başlamış ve dünyadaki tanınmış 
markalardan biri haline gelmiştir. Şirket 2013 yılında, TOBB öncülüğünde, TEPAV ve 
AllWorld Network işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasında 
“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” arasında yerini almıştır.

Etkin Tıbbi Cihazlar 1996 yılında tıbbi cihaz satış ve teknik hizmetler şirketi olarak 
kurulmuştur. Etkin Tıbbi Cihazların kuruluşundan bu yana, şirket ana felsefesi olarak 
güvenilir ve yüksek kalitede müşteri hizmetleri politikasını benimsemiştir. Türkiye 
piyasasında LED ameliyat lambaları, ameliyathane ekipmanları, radyoloji, anestezi, 
cerrahi, yoğun bakım, kadın hastalıkları, pediatri ve sterilizasyon alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Uluslararası ürün satış faaliyetlerimizde LED ameliyat lambaları 
bulunmaktadır.

Etkin Tıbbi Cihazlar, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 Tıbbi 
Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO IEC 17020 Muayene Kuruluşları Yönetim 
Sistemi ve TS EN ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi 
belgelerine sahiptir.

Etkin Tıbbi Cihazlar radyolojideki uzmanlığına ek olarak sterilizasyon, cerrahi cihazlar ve 
yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi cihazlara teknik ve metrolojik destek sağlamak üzere 
laboratuvar hizmetleri sunmakta olup, çeşitli tıbbi cihazlar için üretim, satış, ithalat ve 
teknik destek hizmetleri de sunmaktadır.

http://www.etkintibbi.com
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Şirketimiz 2002’den  bu yana RICHARD WOLF Endoskopi cihazları Türkiye Tek Yetkili 
satıcılığı yapmakta ve Teknik Servis, montaj, kullanıcı eğitimi, periyodik koruyucu bakım, 
klinik aplikasyon gibi tüm kapsayıcı sağlık hizmetlerini vermektedir.

http://www.endoskopi.com.tr

INSERT DAĞITIM SPONSORU
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Işık Kardeşler Medikal firması olarak 36 yılı aşkın süredir hastane ekipmanları üzerine 
üretim, pazarlama ve satış yapmaktayız. Üretimimizi Ankara-Elmadağ da bulunan 10.000 
m2 kapalı alana sahip fabrikamızda gerçekleştirmekteyiz. 200’e yakın personelimizin yanı 
sıra robot teknolojisi ile de üretimimiz desteklenmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde 
2012 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı ihaleleri tarafımızdan kazanılıp, 
kusursuz bir şekilde teslimatı sağlanmıştır. Bu ihalelerle ilgili iş bitirme belgelerimiz 
mevcuttur. Bunun yanı sıra Türkiye de teslim ettiğimiz bir çok hastane referans 
projemiz vardır. Ayrıca 20’yi aşkın ülke ye 8 tanesi direkt distribütör olmak üzere ihracat 
referanslarımız mevcuttur. Yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızı gerçekleştirmek adına çeşitli 
kalite sertifikalarımız mevcuttur. Bu tecrübelerimizi sizlerle yapacağımız projelerinizde de 
çözüm ortağınız olarak göstermek istiyoruz.

http://isikkardesler.com.tr

KATILIMCI ODALARINA PROMOSYON VE 
KATALOG DAĞITIM SPONSORU
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1991 yılında kurulan Mindray, medikal cihazlar ve çözümleri konusunda öncü küresel 
sağlayıcılardan biridir. “Sağlık teknolojilerini dünyayla paylaşma” misyonumuza sıkı sıkıya 
bağlılığımızla, kendimizi Hasta İzleme ve Yaşam Desteği, In-Vitro Diagnostik ve Tıbbi 
Görüntüleme Sistemi alanlarında yeniliğe adamış bulunuyoruz. 

Genel merkezi Çin’in Shenzhen şehrinde bulunan Mindray, Kuzey ve Latin Amerika, 
Avrupa, Afrika ve Asya Pasifik’teki 32 ülkede bulunan bağlı ortaklıklar ve şubelerle birlikte 
Çin’deki 31 tane şube sayesinde güçlü bir küresel AR-GE, pazarlama ve hizmet ağına 
sahiptir. Mindray’in bugün yaklaşık 7.600 çalışanı bulunmaktadır. 

Müşterilerimizin gereksinimlerinden ilham alarak, gelişmiş teknolojileri benimser ve 
bunları erişilebilir yeniliğe dönüştürerek sağlık hizmetini ulaşılabilir kılarız. Kalitemizi 
iyileştirirken, maliyeti düşürmeye yardımcı olarak insanların büyük çoğunluğu tarafından 
erişilebilir olmasını sağlarız. Günümüzde, Mindray ürünleri ve hizmetleri 190’dan fazla 
ülkede ve bölgedeki sağlık tesislerinde bulunabilir. Mindray ürünleri ve çözümleri Çin’de 
yaklaşık 110.000 sağlık kurumunda ve A Sınıfı üçüncü derece hastanelerin %99’inde 
bulunabilir.

http://www.mindray.com/tr

KATILIMCI ODALARINA PROMOSYON VE 
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Katsan San. ve Tic. A.Ş. olarak 1976 yılında İzmir’de katgüt imalatı ile başladığımız imalat 
hayatımıza bugün sentetik cerrahi iplik üretimi ile devam etmekteyiz. Katsan, 40 yıllık 
deneyimi ile Türkiye’nin tüm hastanelerinde kullanılan ve tercih edilen bir cerrahi iplik 
üreticisi konumundadır.

Tamamı yerli sermaye ile üretim yapan Katsan, 25 bayisi ile Türkiye ve portföyündeki 30 
ülke ile yurtdışında, gerek devlet gerekse özel hastanelerde cerrahi sütür konusunda 
çözüm ortaklığı sunmaktadır. Kendi üretimimizi yapmanın getirdiği esneklik ve tecrübe 
ile geniş ürün yelpazemizi tüm cerrah ve hemşirelerimizin taleplerine en kısa sürede 
cevap verecek şekilde sunmaktayız.

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı, dünya standartlarındaki tesisimizde, steril koşullar altında 
ürettiğimiz cerrahi ipliklerimiz farklı cerrahi operasyonlara hitap edebilecek geniş çeşitlilik 
içermektedir.

Veterinerlerimize yönelik ürünlerimiz veteriner cerrahlarımızın operasyonlarda tercih 
ettikleri birer marka haline gelmiştir.

Amacımız Türkiye’nin sağlık sektöründe dışa bağımlılığını azaltacak şekilde cerrahi sütür 
imalatının her aşamasını kendi tesislerimizde yapmaktır.

Tamamı CE belgeli cerrahi ipliklerimiz, ISO 13485 kalite belgemiz ve ürettiğimiz ürünün 
insan hayatına kattığı değerin farkında çalışmalarını yürüten çalışanlarımız ile Türkiye’nin 
cerrahi iplikte önemli bir markası ve değeri olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

http://katsanas.com

KATILIMCI ODALARINA PROMOSYON VE 
KATALOG DAĞITIM SPONSORU
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Türkiye’nin geleceği ve Türk insanının yaşam kalitesi için çalışıyor…
İnsan hayatının değerine ve önemine inanan İncekaralar, uluslararası markaların, en ileri teknoloji 
ürünü tıbbi cihaz ve sistemleri ile güvenilir teşhis ve tedavi imkânları sunarak ülkemizde sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve gelişimine katkıda bulunuyor. 

Sağlık sektöründe olduğu kadar endüstriyi de içine alan tüm teknolojik gelişmeleri çok yakından 
takip eden İncekaralar, teknolojiye en büyük yatırımı yapan dünya lideri firmaların yüksek kalite 
standartlarında üretilen, yenilikçi, özel isteklere cevap verebilen sistem ve cihazlarını Türkiye’ye 
getirmenin yanı sıra, müşterilerinin ulusal ve uluslar arası teknolojik koşullarda çeşitlilik gösteren 
gereksinim ve beklentilerinin üzerinde güvenilir ürünler sunuyor.

Geniş kapsamlı ve müşteri odaklı ileri teknoloji çözümleri sunan, kullanıcı ile teknolojiyi buluşturan 
İncekaralar, insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen ilaç, kimya, her türlü gıda, alkollü ve 
alkolsüz içecekler, tarım, çevre, enerji, tekstil, boya, cam, otomotiv, elektronik, metalurji, madencilik 
ve petrol vb. endüstri sektörleri ile etkinlik alanını genişletiyor. Sanayicilerimize ulaşmasını sağladığı 
kalite kontrol sistemleri sayesinde Türkiye’deki fabrikaların ve altyapı tesislerinin ar-ge ve üretim 
aşamalarının verimliliğini artırıyor. 

İncekaralar, 1970’li yılların başından itibaren de Proje Bölümü ile, dünya standartlarına sahip, 
anahtar teslimi komple hastane ve laboratuvar projelerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Türkiye’de sağlık kurumlarının modernizasyonu ve çağdaş tıp teknolojisi ile donatılmasında etkin 
rol oynayan bir firma olarak İncekaralar, Türkiye’de ilk kez proje aşamasından işletme aşamasına 
kadar tüm safhaları kapsayan anahtar teslimi hastane projesini gerçekleştirmiş ilk firmadır.

İncekaralar, sağlık ve endüstri sektörlerinde uluslararası standartlarda kalitesi kanıtlanmış dünya 
markalarını; uzman kullanıcılarla buluşturmayı, en yüksek düzeyde hizmet vermeyi sürdürmeyi, 
insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi ilke edinen İncekaralar, 1951’den bugüne Türkiye’de üstün 
teknolojisi, birikimi ve kaliteli hizmetiyle sağlık ve endüstri sektörünün öncü kuruluşlarından birisi 
oldu.

http://www.incekara.com.tr

PROMOSYON BLOKNOT SPONSORU
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LINAK olarak 1970’li yılların sonunda, insan hayatını iyileştirme/kolaylaştırma hedefi ile kurulan 
Danimarka merkezli bir firmadır. Bu hedef doğrultusunda, LINAK ülkemize entegre kontrol üniteli 
lineer aktüatör çözümleri kazandırmıştır. 

LINAK aktüatörler; ofisler, hastaneler, endüstriyel uygulamalar ve çiftçilik gibi farklı alanlarda yer 
alan uygulamalarda ergonomiyi ve verimliliği arttırmak üzere kullanılmaktadır.

LINAK, dünya üzerinde 2000’den fazla çalışanı, Danimarka, Slovakya, Çin ve Amerika’da yer alan 
üretim tesisleri, 35 ülkede yer alan ofisleriyle uluslararası yenilikçi elektrikli aktüatör teknolojilerinin 
geliştiricisi ve üreticisidir. LINAK Türkiye yaklaşık 13 yıldır Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Ana faaliyet konusu lineer aktüatör ve kontrol ekipmanları üretimi ve satışıdır. LINAK’ın hizmet 
verdiği ana 4 faaliyet alanı bulunmaktadır

MEDLINE® & CARELINE® - Çeşitli sağlık hizmetleri ve tedavi uygulamalarına yönelik çözümler 
(Hastane yatağı çözümleri, ameliyat masası uygulamaları, medikal koltuk uygulaması, hasta 
kaldırma liftleri vb.)

TECHLINE® - endüstriyel otomasyon, tarım ve enerji vb. yönelik çözümler 

DESKLINE® - yüksekliği ayarlanabilir ofis masaları, mutfak uygulamaları gibi çeşitli çalışma alanlarına 
yönelik çözümler 

HOMELINE® - asansörlü yataklar ve diğer konfor mobilya uygulamalarına yönelik çözümler 

Segmentlerimizle birlikte ürünlerimizi çeşitlendirmemize ve sürekli büyümemize rağmen, 1976 
yılında, dünyanın her yerinde insanların hayatlarını geliştirmek olan odak noktamız aynı kalmaya 
devam etmektedir. 

LINAK olarak ürünlerimizi içeren uygulamaları kullanan sağlık personelinin ürünlerimizin farkını 
hissetmesini ve ergonomik olarak rahat ve mutlu çalışmalarını hedeflemekteyiz. Bizim ürünlerimizi 
içeren uygulamalarla, sağlık uygulamalarında daha iyi çalışma koşullarına ve ergonomiye sahip 
olmak her zamankinden daha kolay. 

http://www.linak.com.tr
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İKRAM BARDAKLARI SPONSORU

TARİHÇE
Plasti-med 1995 yılında tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretmek amacıyla kurulmuştur. O günden bu 
yana ürün yelpazesini genişleterek Anestezi, Drenaj, Jinekoloji ve genel sarf malzemeleri ana grupları 
altında ürünler üretmeye devam etmektedir.
2010 yılı içinde ise ürün gamına Üroloji ürünlerini eklemiştir.
Plasti-med üretime geçtiği günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında aranan bir marka haline gelmiştir. 
Firmamız geçmiş başarılarından güç alarak Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Çalışanlarımızla birlikte 
geleceğe daha büyük adımlarla ilerleyecektir.
 KALİTE POLİTİKAMIZ
Hedefimiz Yüksek kalitede, rekabet edebilir fiyatlarla ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet 
anlayışımızla, standartlara uygun ürünler üretmektir.
ÜRÜNLERİMİZ
Plasti-med üretim yelpazesinde bulunan ürünlerde ciddi Pazar payları elde etmiştir. Sektör ihtiyaçlarına 
göre ürün geliştirme ve kalite yükseltme çabaları sonucu ürünleri “Plasti-med” markası ile istenir duruma 
gelmiştir. Üretimde kullanılan malzemelerin tamamı MDD gerekliliklerine uygun ve sektörde tanınan ve 
kabul gören tedarikçilerden sağlanmaktadır.
Üretim araç ve gereçleri yine MDD, GMP ve PLASTİ-MED kuralları gereği en yüksek kalitede dünyada 
bilinen ve kabul görmüş markalar arasından seçilmektedir.
STANDARTLARIMIZ
Plasti-med kurulduğu günden beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler MDD 
93/42/EEC (2007/47/EC) ve GMP kurallarına uygun olarak üretilmektedir. Kalite sistemi ISO 9001:2008 ve 
ISO 13485:2012 sertifikasına ve Tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir.
 İNSAN KAYNAKLARI
Kalite hedeflerini ve hizmet anlayışını sürdürebilmek  için iyi eğitim almış, tecrübeli, yaptığı işin bilincinde 
olan Personel ile çalışmak Plasti-med in insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

http://www.plasti-med.com/tr/
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SERTİFİKA KORUYUCU DOSYA SPONSORU

Sümer A.Ş. 1981 yılında Ankara’da tıbbi cihaz sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.  Kurulduğu 
günden bu yana; gelişimi, büyümeyi ve günümüz teknolojilerine uyum sağlamayı, çevresel koşulları 
korumayı da göz önünde bulundurarak ilerlemeyi hedef edinmiştir. Firmamız, bünyesinde bulundurduğu 
araştırma geliştirme birimi ve mühendis alt yapısına sahip uygulama kadrosu ile sektördeki ve yurt içi/
yurt dışındaki yenilikleri hızlı bir şekilde takip etmekte, bu yenilikler doğrultusunda geliştirdiği yüksek 
teknolojiye sahip cihazları üretmeye, insan hayatına ve Türk tıbbına en faydalı şekilde geliştirmeye 
devam etmektedir 

Firmamız ortaklarının ve yöneticilerinin Mühendis olmalarından dolayı AR-GE çalışmalarına önem 
verilmekte olup   TÜBİTAK , KOSGEB, BİLİM VE SANAYİ BAKANLIĞI  ve  ANKARA KALKINMA AJANSI ‘ nın 
desteklemiş olduğu projeleri yönetmektedir.

SÜMER A.Ş. Olarak; 2012 yılında Ankara Sanayi Odası, 2011 Ar-Ge Ödülü ve  2012 Başarı Ödülünü almıştır.

Firmamız; ürün tasarımından - satış sonrası teknik servisine kadar üretimin her aşamasında “Kalite 
Yönetimi” prensiplerini ve kurallarını sıkı sıkıya uygulamaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi,  ISO 
13485 tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi uyumlulukları ve Ürün bazlı 
olarak MDD 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi uyumlulukları sağlanmıştır. 

Ürünlerimiz :
• Buhar Sterilizatörleri 
• Yıkama Ve Dezenfeksiyon Cihazları
• Genel  Cerrahi Ameliyat Masaları
• Yıkama Ve Sterilizasyon Cihazları (Kombine) 
• Kan Saklama Dolapları
• Isıtma Kabinleri 
• Biberon, Bebek Maması Ve Enjektör Isıtıcı 
• Anne Sütü Muhafaza/Dondurma Dolapları 
• Anne Sütü Pastörizasyon Cihazı
• Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu Paslanmaz Çelik Ekipmanları

http://www.sumerinc.com/
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CALLVISION 2004 yılında ODTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nde kuruldu. 2004 
– 2008 tarihleri arasında Restaurant Otomasyon Sistemi, Kablosuz Garson Çağrı Sistemi ürünlerinin 
ar-ge, üretim, pazarlama faaliyetlerini yürüttü ve aynı zamanda ASELSAN, GESS Elektronik, Ziraat 
Bankası başta olmak üzere çeşitli kurumlar için AR-GE çalışmaları yaptı. 2008-2009 tarihleri arasında 
16 ay sureyle “Kablosuz Hemşire Çağrı

Sistemi” projesini TUBİTAK TEYDEB destekli olarak başarıyla tamamlayarak Sağlık Sektöründe, Çağrı 
Sistemleri alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla yerini aldı ve çok kısa bir zaman içerisinde TUBİTAK pro-
jesini Acil Kod (Mavi-Pembe-Beyaz Kod) ve Acil Servis Konsültan Çağrı Sistemi projeleriyle güçlen-
direrek bu alanlarda sektörün lider firması oldu.

Acil Kod (Mavi-Pembe-Beyaz-Kırmızı Kod) Sistemleri, Acil Servis Konsültan Doktor Çağrı Sistemi, IP 
Tabanlı Hemşire Çağrı Sistemi, Ameliyathane Kontrol Paneli, Tıbbi İzole Güç Panosu, Merkezi Bulut 
Mimarisine Sahip Yenilikçi Hastane, Çağrı Sistemi, Hasta Takip Sistemi, Hasta Bilgilendirme Sistemi, 
Aktif & Pasif RFID Sistemi, Acil Hizmetler için Çağrı ve Takip Sistemi, Merkezi Batarya Sistemli İzlene-
bilir ve Yönetilebilir Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi

projeleri ile sağlık sektöründe öncü olmayı başarmış olan CALLVISION aynı zamanda Turkcell Tek-
noloji firmasının ITEA2Teknoloji Partneri olarak;

Kablosuz Hasta Bilekliği, Kablosuz Anne ve Bebek Bilekliği, Kablosuz Yaka Kartı, Konum Tarayıcısı

isimli yeni nesil ürünlerin mikroişlemci ve sunucu yazılımları, sistem analizi ve tasarımı, gereksinim 
analizi, sistem testleri, standart oluşturma ve diğer otomasyon sistemleri ile entegrasyon konula-
rındaki ar-ge çalışmalarını tamamladı.

MİSYONUMUZ
Sağlıkta Acil İletişim, Giyilebilir Sağlık Teknolojileri ve Evde Sağlık Hizmetleri konularında geliştirdi-
ğimiz ürünler ve sistemler ile yerli üretimi teşvik etmek, yeni pazarlar ve istihdam alanları oluştur-
mak, çalışma alanımıza yönelik yurt dışı ihtiyacı azaltmak ve yurt dışı pazarına açılmaktır.

VİZYONUMUZ 
Sağlıkta Acil İletişim, Giyilebilir Sağlık Teknolojileri ve Evde Sağlık Hizmetleri konularında bir yandan 
yeni ürünler ve sistemler geliştirmek ve bir yandan da kullanılan ürünlerimize yönelik oluşturduğu-
muz analizler ile gelecekte ihtiyaç olabilecek yeni teknolojilere yönelik çalışmalar yapmaktır.

http://callvision.com.tr

STANDLI KATILIM
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Ticaret hayatına 1970 yılında Erzurum’da Doğu Pazarlama ve Satış Deposu adı altında 
başlayan firmamız bir süre sonra ismini Doğu Pazarlama ve Satış Deposu Kolektif Şirketi 
olarak değiştirmiş ve en son da 1987’de DO-PA Dış Ticaret Tıbbi Teknik ve Yatırım Sanayi 
A.Ş. olarak nihai şeklini almıştır. Kurulduğu günden bugüne medikal sektörün referans 
firmalarından biri olmayı başarmış ve paydaşlarının zihnine güven kavramını işlemiş 
olan firmamız bu zaman diliminde uluslar arası isim yapmış birçok ürünün Türkiye tek 
yetkili temsilciliğini gerçekleştirmiştir. Firmamız her biri kendi alanında lider markaların 
temsilcileri olan ve 20 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren grup firmaları ile güçlü 
yapısını pekiştirmektedir. DO-PA A.Ş. ülke çapında 20’yi aşkın bayisi ve 300’e yakın alt 
bayisi ile sektöre hizmet vermektedir.

http://www.do-pa.com/

STANDLI KATILIM
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http://www.tripa.com.tr

STANDLI KATILIM

TRİPA 2009 yılında kurulmuş ve endüstriyel mutfak ve çamaşırhane sistemlerinde dünya liderlerinin 
Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. 2016 yılı ikinci yarısından itibaren Empero firması çatısı altında 
faaliyetlerine devam eden TRİPA hali hazırda Angelo PO (mutfak ekipmanları), Primus (çamaşırhane 
ekipmanları) ve Rational Production(hasta yemek dağıtım arabaları) markalarını Türkiye’de temsil et-
mektedir. 

Empero 1983’te kurulmuş ve  toplamda 45.000 m2 alanda, 2.500’e yakın farklı ürünü aynı çatı altında 
üretmektedir. 500’ün üzerinde imalat personeli ile üretilen ürünleri yurt içinde 300 ve yurt dışında 70 
ülkede 290’a yakın bayi ve satış noktasından pazara sunmaktadır. 

TRİPA, 2016 yılı son çeyreğinde; üç PPP projesine  (Şehir Hastanesi Projesi- Yozgat & Mersin & Isparta 
Şehir hastaneleri) hasta yemek taşıma ve dağıtım arabası teslim ederek, sağlık sektöründe de başarısını 
perçinlemiştir. Bu tecrübe ile Empero bünyesinde pazara daha uygun fiyat ile sunmak için farklı tepsi 
boyutlarında (daha büyük tepsi) yerli imalat yemek taşıma arabası üretilmiştir.

Bunun yanı sıra EMPERO-MED adı altında tüm medikal ihtiyaçları karşılamak için ayrı bir satış departma-
nı açarak, bu kanalda hastanelerin ihtiyacı olabilecek, yemek dağıtım arabası, hijyenik bariyer yıkama 
makinesi, aşı ve ilaç dolapları, morg dolapları, hastane, klinik , ameliyathane içinde kullanılan paslanmaz 
çelik imalatlar ile ürün gamını güçlendirmiştir. 

TRİPA hastane yemek taşıma arabaları ile birçok hastanenin ihtiyacını en uygun bütçe ile çözmelerine 
olanak sağlamaktadır. Bu arabaların en önemli özelliği; sıcak yemeği sıcak, soğuk yemeği soğuk olarak 
aynı tepside muhafaza ederek, bu şekilde hasta yatağına kadar servis edilmesi şeklindedir. Bu sayede 
gıda hijyen zinciri kırılmamış olur ve zehirlenme riskleri ortadan kalkar. Bu sistemin her hastanede ol-
ması ve hasta gıda güvenliği için bu şekilde dağıtım yapılması konusunda hastane yatırımcılarına firma 
olarak destek vermeye hazırız.

Ürün gruplarımız hakkında detaylı bilgi almak için bize bu iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileriz.
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Onkofar Sağlık Ürünleri, 2011 yılında onkoloji alanında hasta ve sağlık çalışanlarının sağlığı ve 
güvenliği için üstün, yenilikçi ve yüksek teknolojik çözümler sunmayı hedefleyerek kurulmuştur. 
Sektörde yıllar içerisinde kazanmış olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve portföyünde bulunan ürünler 
ile onkoloji kliniklerinin uluslararası standartlarda ve teknolojiyle uyumlu şekilde tüm ihtiyaçlarını 
karşılar konuma gelmiştir.

Onkofar Sağlık Ürünleri, insana, çevreye ve etik değerlere saygılı, hasta ve çalışan sağlığı ile 
güvenliğinin sağlanmasında yasalara ve taahhütlerine karşı sorumlu olma ilkesiyle ürün ve 
süreçlerini bilimsel doğrular ışığında yönetmek için çalışmakta, uzmanlaşmış olduğu tıp 
alanlarındaki gelişmeleri ve medikal teknolojileri yakından izleyip, öncülük ederek en etkin ve 
kaliteli ürünleri ve sistemleri hizmete sunmaktadır.

İnovasyon, kalite, güvenlik ve verimlilik felsefesiyle sunduğu ürünler sayesinde, kanser tedavisinde 
kullanılan antineoplastik ilaçların, yüksek teknolojili otomasyon sistemi kontrolünde, GMP ilkeleri 
ve farmakope standartlarına uygun hava kalitesinde, sağlık çalışanlarının maruziyet risklerini 
minimize ederek, doğru hastaya, doğru dozda ilacın, doğru şekilde hazırlanması sağlanmaktadır. 

Sunduğu ürün ve hizmetler ile hasta güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, doktor, eczacı ve 
hemşire memnuniyeti sağlamasının yanı sıra; stok yönetimi, ilaç tasarrufu, kayıtların otomatik 
olarak tutulması, izlenebilirlik, raporlama, kalite ve risk yönetimi gibi pek çok boyutta ölçülebilir ve 
anlamlı değerler katmaktadır.

Türkiye’de kemoterapi hazırlama ve uygulama alanında önemli oranda pazar payına sahip olan 
Onkofar Sağlık Ürünleri, Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’nin yanı sıra Tam Otomatik ve 
Yarı Otomatik Kapalı Sistem İlaç Hazırlama Cihazları, Kapalı Sistem İlaç Transfer Cihazı, Onkoloji 
Klinik Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, Kemoterapi İnfüzyon Sistemleri ve Tehlikeli Atık Paketleme 
Cihazı ile kemoterapi iş akışında yer alan süreçleri tamamlamakta ve genişletmeyi hedeflemektedir.

http://www.onkofar.com/

STANDLI KATILIM
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Türk tıbbi cihaz ve malzeme sektöründeki faaliyetlerine 1998 yılında cerrahi el aletlerinin 
ithalatı ve satışı konusunda başlayan Beta Medikal Sağlık Ürünleri , Alman menşeili ELCON 
marka cerrahi alet ve laparoskopik cihazların Türkiye tek ve özel temsilcisidir.

Kuruluşundan itibaren ilkeli, dürüst ve müşteri memnuniyetini benimseyen anlayışıyla, 
ülke genelindeki organizasyonunu kısa süre içerisinde tamamlayarak sağlık sektöründeki 
yerini sağlamlaştıran Beta Medikal, cerrahi aletler konusunda geniş ürün yelpazesi, kalite 
ve ekonomik fiyat ilkesini prensip edinmiştir.

Beta Medikal, başta Genel Cerrahi, Jinekoloji, Ortopedi, Üroloji, Beyin Cerrahi, Kalp 
Damar Cerrahisi ve K.B.B. olmak üzere tıbbın tüm diğer disiplinlerindeki ürün taleplerine 
stoklarındaki yaklaşık 1500 değişik ürünle derhal veya sipariş yoluyla kısa sürede cevap 
verebilecek potansiyele sahiptir.

Laparoskopik, Artroskopik alet ve görüntüleme sistemlerinde de önemli bir pazar 
payına sahip olan Beta Medikal’in ürün gamında ayrıca endo-üroloji, endo-jinekoloji, 
artroskopik cerrahide kullanılan aletlerin yanı sıra Shaver cihazı, Ortopedik Bataryalı 
Makro Motor Sistemleri, Sternum Testeresi, Sterilizasyon Konteynerları ve Laparoskopi 
cihaz/ekipmanları gibi farklı bir çok tıbbi cihaz da bulunmaktadır.

Beta Medikal bir yandan kendi alanında yaptığı önemli yeniliklerle sektöre örnek 
olmaya devam ederken konusunda uzman ekibi, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun 
altyapısıyla ülkemizde ve yakın coğrafyada çalışmalarını sürdürmektedir. Beta Medikal 
ayrıca ISO13485, CE ve TSE13011 onaylı teknik servisiyle, satış sonrasında da kullanıcılara 
tam destek verecek donanımdadır.

Türkiye’de ki birçok resmi ve özel sağlık kuruluşunda başarıyla kullanılmakta olan ELCON 
markalı cerrahi ve laparoskopik aletler, ülkemizin değişik bölgelerinde toplam 30 yetkili 
satıcı aracılığıyla ülkemizin her bölgesine en hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılmaktadır.

 
http://beta-medikal.com/

STANDLI KATILIM
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ACENDIS – Löwenstein Medical
Merkezi Almanya’ da bulunan firmamızın, dünyanın ileri gelen üreticileri ile 20 yılı aşkın 
işbirliği ile sağlık sektörüne medikal çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. 

ACENDIS, yoğun bakım alanında ileri teknoloji markası olan Heinen Löwenstein 
firmasınında Devlet ve Özel sektör alanlarında satış ve satış sonrası Türkiye tek yetkili 
temsilcisidir.

Firmamız, Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Yakın Doğu`da 
anahtar teslim hastane projeleri ile, en son teknoloji medikal cihazların tedarik edilmesi, 
kurulumu, oryantasyonu, satış sonrası servis hizmeti ve periyodik eğitim programları ile 
sürekli müşterisinin yanında olan ACENDIS`in felsefesi, müşteri memnuniyeti ve güvene 
dayanmaktadır. 

Türkiye`nin en prestijli hastane projelerine imza atmış olan ACENDIS, en son yenilikleri 
takip etmekte ve sağlık sektörünün hizmetine sunmaktadır.  

http://www.acendis.com.tr

STANDLI KATILIM
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BAMA Teknoloji yürüyüş rehabilitasyon sistemleri geliştirmek amacıyla 2010 yılında 
Ankara’da kurulmuş bir Ar-Ge şirketidir. KOSGEB desteği başta olmak üzere devlet 
teşvikleri ile yenilikçi ve öncü projeler hayata geçirmiştir. Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Ar-
Ge faaliyetlerini yürüten firmamız, mekanik-elektronik-yazılım alanlarının kesişiminde yer 
alarak yarattığı mekatronik çözümler ile sağlık sektöründe yeni teknolojilerin gelişimine 
katkı sağlamaktadır. Robotik rehabilitasyon cihazı ROBOGAIT ile ilk ve tek yerli üretici 
olan firmamız, 50’ye ulaşan kullanımdaki robot sayısı ile yerel pazarda liderdir. BAMA 
Teknoloji aynı zamanda deneyimli satış sonrası ekibi ve kısa sürede sağladığı çözümler ile 
sektöründe başarılı bir yer edinmiştir.

Ürünler
ROBOGAIT®: Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik 
nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında yürüme yeteneğinin 
tekrar kazanımı ve geliştirilmesi için kullanılan robot yardımlı yürüyüş rehabilitasyon 
sistemidir. Bu yöntem, erken rehabilitasyonda önemli bir yere sahiptir. İşlev görmeyen 
alt ekstremitenin doğal bir yürüyüş deseninde harekete geçirilmesi ile nöronal yol aktive 
edilerek kombine bir tedavi hedeflenir.

VISIOGAIT®: Konforlu ve güvenli bir yürüyüş terapi ortamı ile seans sürecini daha odaklı ve 
eğlenceli hale getirecek görsel altyapıyı bir arada sunan rehabilitasyon cihazıdır. Kullanım 
kolaylığı ve motivasyon gücü ile plejik problemli hastalarda etkin sonuçlar ortaya çıkaran 
yürüyüş terapi sistemi; motor nöron hastalıklarında ve diğer hastalıklara bağlı yürüme 
problemlerinde hastanın kontrol altına alınarak, yürüme eğitimine geçilmesinde büyük 
kolaylık sağlamaktadır.

FREEGAIT®: Spinal kord yaralanması başta olmak üzere inme, kafa travması, multiple skleroz, 
serebral palsi gibi nörolojik nedenlerle ve/veya ortopedik operasyonlar sonrası yürüme 
fonksiyonu yetmezliği yaşayan hastaların rehabilite edilmesi ve mobilizasyonlarının 
sağlanması için geliştirilmiş bir dış iskelet robotudur.

http://www.bamateknoloji.com/tr/

STANDLI KATILIM
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Consol Medikal Cihaz Bağlantı Sistemleri
Daha iyi sağlık hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması, 
paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi, üretilen 
bilgiden en üst düzeyde yararlanmayı sağlamak amacıyla, üretilen tüm bilgilerin 
uluslararası standartlarda arşivlenmesi, bilgi sistemlerinin optimizasyonu ile sistemler 
arası bilgi paylaşımları ile hasta erken uyarı sistemleri ve karar destek sistemlerinin devreye 
alınmaları, elektronik ortamda erişimini sağlayacak bilgi sistemlerinin oluşturulması, 
entegrasyonu, analizi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Günümüzde birçok sağlık kuruluşu medikal cihazların (marka bağımsız) üretmiş olduğu 
bilgi kaynağını etkili bir şekilde düzenleme ve idare etme yetisinin kazanılmasının önemli 
bir başarı olduğunu benimsemiş ve bunun arayışı içerisine girmişlerdir.

Consol Medikal Bilgi Teknolojileri olarak Yoğun Bakım, Anestezi, Ameliyathane, Acil 
Servis, Ambulans ve servislerde bulunan her tür medikal cihazın (Hastabaşı Monitör, 
Ventilatör, Defibilatör, İnfuzyon/perfuzyon Pompası, Hemodiyaliz Cihazları, vb.) marka / 
model bağımsız olarak sistem ile doğrudan haberleşmelerini sağlayan cihaz connectivite 
/ bağlantı hizmetlerini sağlamaktadır.

Türkiye’nin ilk ve tek aynı zamanda Avrupa’nın 3.cü HIMSS EMRAM Stage 7 hastanesi 
olan İzmir – Tire Devlet Hastanesinde medikal cihaz bağlantı çözümü ve gerçek zamanlı 
Yoğun Bakım Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine veri servisi sağlanması 
ile Klinik Karar Desteklerin ana tetikleyici görevini sağlamış, Hasta Erken Uyarı Sistemi ve 
Marka / Cihaz bağımsız olarak Merkezi Monitörizasyon yapısını sağlamıştır.

http://www.consol.com.tr/
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Sağlık Kurumlarının İlaç hakkındaki tüm bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 yıla 
varan bilgi birikimi ile Türkiye’nin en yaygın entegre İlaç Karar Destek İçerik servislerini 
sunmaktayız. Sunduğumuz güncel veriler ile hasta, hekim güvenliğinden, ilaç 
etkileşim bilgilerine (ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-hastalık, ilaç-semptom, ilaç-hasta özellikleri 
etkileşimleri), akılcı ilaç kullanımından, güncel ilaç fiyat ve geri ödeme bilgilerine kadar 
ilaç hakkında sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Servislerimiz, sağlık 
yazılımlarına kolayca entegre olabildiği için ilgili birimin verimli çalışma ihtiyacına uygun 
bir şekilde sunulabilmektedir.

https://www.vademecumonline.com.tr/
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Metratıp Ltd. Şti. GPI S.p.A., İtalya, Wiegand AG, İsviçre, Axon Machine Vision GmbH, 
Almanya ve DeniPro, İsviçre firmalarının Türkiye temsilcisidir.

GPI S.p.A., İtalya firması sağlık yönetim yazılımlarında deneyimli bir kuruluştur. Hastanelere 
kendi üretimi Yeni Jenerasyon HBYS, Gelişmiş Klinik Karar Destek Yazılımları, İlâç Yönetim 
Sistemi Yazılımları ve İleri Teknoloji Robotik Depolama, Birim-doz İlâç Paketleme Donanım 
Ürünleri temin etmektedir.

Wiegand AG, İsviçre firması hastane İlâç ve Tıbbi Malzeme Dağıtım ve Depolama 
Sistemlerinde 50 yıla yakın bir deneyime sahiptir. Bu amaçla kullanılan ilâç dispenserleri, 
ilâç tepsileri, hemşire istasyonu dolapları, servis arabaları üretmektedir. Bu ürünler 
ülkemizde birçok kamu ve özel hastanelerimizde kullanılmaktadır. Firma son olarak 
MedManager AutoInventory  Akıllı Raf ve Dolap Sistemlerini geliştirmiş ve kullanıma 
sokmuş bulunmaktadır.

Axon Machine Vision GmbH, Almanya ve DeniPro AG, İsviçre firmaları hastane eczaneleri 
ve ecza depoları için özel konveyör ve sorter sistemleri üretmekte ve geniş kapsamlı ilâç 
ve tıbbi malzeme depo otomasyon çözümleri sunmaktadırlar. 

http://www.metratip.com/
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AS Mühendislik firması 1976 yılında kurulduğunda faaliyetlerine ısıtma, soğutma sistem-
leri ve medikal gaz sistemleri ile başlamıştır. 1985 yılından sonra medikal gaz sistemleri 
üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran firmamız, kısa sürede kendi bölgesinde marka ol-
muş ve projelerini tüm Türkiye geneline yaymıştır.

2004 yılında ISO ve CE belgelerinin almaya hak kazanan firmamız Avrupalı çözüm ortak-
ları ile hastane çözümleri konusunda geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Ürün yelpazesine kablolu ve kablosuz hemşire çağrı sistemlerini ekleyen As Mühendislik 
APEL markasıyla üretmekte olduğu bu sistemlerde, hastanelere tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yacak ekonomik çözümler sunmaktadır.

2005 yılında bu yana pnömatik tüp sistemleri üzerinde çalışmaya başlayan AS Mühen-
dislik, 2006 yılında Sumetzberger marka ürünlerin Türkiye ve Türki Cumhuriyetler yetkili 
distribütörlüğünü aldığı tarihten bu yana Türkiye genelinde 200’e yakın sistem kurulu-
munu gerçekleştirmiştir.

As Mühendislik 2010 yılından bu yana Hastane Eczane Çözümleri üzerinde çalışmaktadır. 
2013 yılında gerçekleştirdiği Atatürk Üniversitesi Eğtim ve Araştırma Hastanesi Mekatro-
nik İlaç Yönetim Sistemi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.

HDMEDI marka tablet paketleme ve ilaç dağıtım sistemleri Türkiye yetkili satıcısı olan 
firma, ülke genelinde merkezi eczane ve kat eczane çözümleri üzerinde çalışmalarını sür-
dürmektedir.

Tüm faaliyet alanlarında tecrübe mühendis kadrosu ile projelendirme ve tasarım konula-
rında danışmanlık hizmetleri de firmamız tarafından sağlanmaktadır.

www.asmedikal.com.tr
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1993 Yılında küçük bir şahıs firması olarak kurulan ERENLER MEDİKAL, 2001 yılında 
Limited firması olarak tüzel yapısını tamamlamıştır. 2005 yılına değin 5 kişilik bir ekip 
olarak devam eden firmamız,  şimdilerde güven veren büyük bir ağacın dalları misali 
bünyesinde 40 kişiyi aşkın personeli ile orta ölçekli bir yapıya kavuşmuştur. 

  Geniş bir sorumluluk bilinci içerisinde 2007 yılında ithalatla tanışarak muayene eldiveni ile 
kaliteli ürün arayışına başladığı günden bu güne 200’den fazla temel ihtiyaç noktasındaki 
tek kullanımlık medikal malzemeleri, pompa ve sarfları, yüksek kalite yoğun bakım 
cihazlarını en ekonomik koşullarda son kullanıcıya sunar hale gelmiştir. Ayrıca firmamız, 
2010 yılında medikal kayıt ve ultrason&video termal printer kağıtlarının da üretimini 
yaparak başarısını taçlandırmıştır. Akabinde yurtdışında düzenlenen fuarlardaki ziyaretçi 
kimliğini katılımcı olarak zenginleştirerek Dubai ARAB HEALTH, Almanya MEDICA, Mısır, 
İran, Afrika, Nijerya fuarları ile hem ilgili ülkelerde hem de çevre ülkelerde yarattığı katma 
değerin kıvancını yaşamaktadır. 

  Şu anda firmamız, 5 katlı 2000 m² ofis ve depo alanıyla, yine ayrıca 2000 m² iki katlı farklı 
yerdeki deposuyla, yurt içi ve yurtdışında kendine inanmış, kader birliği yapmış müşteri 
camiasıyla, ilkeli ve dürüst hizmet bayrağını daha üst düzeylere taşıma hedefinde ve 
arzusundadır.

http://www.erenlermedikal.com/
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Firmamız, ürün tasarımından - satış sonrası teknik servisine kadar üretimin her aşamasında “Kalite Yönetimi” 
prensiplerine ve kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak;
• Merkezi Sterilizasyon Üniteleri ve Buhar Sterilizatörleri
• İlaç Fabrikaları ve Endustriyel Amaçlı Buhar Sterilizatörleri,
• Gaz Plazma Sterilizatörleri (Hidrojen Peroksit H2O2,)
• Tıbbi/Endüstriyel Atık Sterilizatörleri,
• Laboratuvar Tipi Dik  Otoklav,
• Masaüstü Otoklav,
• Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazları,
• Paketleme Sistemleri,
• Sterilizasyon Sarf Malzemeleri,
• Ameliyat Masaları ve Traksiyon Setleri,
• Ameliyat Tavan Lambaları,
• Jinekolojik ve Ürolojik Doğum ve Muayene Masaları, 
• Hasta Karyolaları ve Acil Muayene Masaları,
• Hastane Sterilizasyon Paslanmaz Ekipmanları ürünlerimiz arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin önde gelen tıbbi cihaz üreticisi olan firmamız, 1991 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet 
vermektedir.
Firmamız, ISO 14001 çevre yönetim sistemine ve ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemlerine sahiptir. 
Firmamız Tıbbi Cihazlar Direktifinde CE1984 ve Basınçlı Ekipmanlar Direktifinde CE1783 sertifikalarına sahiptir. 
Firmamız Akredite Kuruluş HYGCEN firması tarafından yapılan testler sonucunda tip testi sertifikalarını 
almıştır. HYGCEN firması tarafından TS EN 17665-1’e göre buharlı sterilizatörlerimize validasyon testleri 
uygulanmış ve başarı ile geçmiştir. 
ERYİĞİT Tıbbi Cihazlar A.Ş., Ankara Ostim İvedik O.S.B. sınırları içerisinde 10.000 m2’lik fabrika kompleksinde 
üretim gerçekleştirmektedir.
Bunun yanında firmamız bünyesinde Class 1000, Class 10.000 ve Class 100.000 sınıfı laboratuvarlar ile hizmet 
vermektedir.

http://www.eryigit.com.tr/

STANDLI KATILIM



www.tibbitedarikkongresi.org 59

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

DEMOTEKS, kurulduğu günden bugüne kadar uzman kadrosu, artan deneyimi ve 
kapasitesiyle Türkiye’de kurumsal tekstil ürünleri üreticileri arasında önemli bir yere 
sahiptir. Bilgi birikimi, geniş ürün yelpazesiyle,  sektöründe hızlı ve verimli çözümler 
sunmaktadır.       

DEMOTEKS,   birçok projeye imza atmış ve bu alanda da aranılan ve güvenilen bir firma 
olduğunu kanıtlamıştır. Bu kapsamda hastane, yatılı okul, askeri kurumlar, üniversite 
yurtları, misafirhane ve otel gibi, özellik ve uzmanlık gerektiren kapsamlı projelerin tekstil 
çalışmalarını başarı ile yapmaktadır. 

Ayrıca Türkiye’de birçok devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve yataklı diğer kamu 
kurumlarının  %80’inde ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ürünlerimizi ihraç ederek ülke 
ekonomisine de katkı sağlamaktayız.   

Verdiğimiz hizmetin öncesinde ve sonrasında gerekli takibi yaparak müşteri 
memnuniyetini üst seviyede tutmak ilk hedefimizdir.

İlk gün ki heyecanla daha mutlu yarınlara sloganımızla çıktığımız bu yolda sağlam 
adımlarla ilerleyerek gerekli yenilikleri ve yatırımları yaparak bu alanda bir dünya markası 
olma tutkusuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

http://www.demoteks.web.tr/
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 Firmamız  2008 yılında  medikal sektörün de  ZEROONE markası ile yurt içi ve yurt dışında 
üretime başlamış , aradan gecen 9 yıl sürecinde ürün gamını çeşitlendirerek büyümüstür. 
Bugün ZEROONE markası ile sektor içinde bilinen , güvenilir ve kaliteli cihazlarla marka 
güvenini sağlamıştır

Firmamız yurt içinde direk olarak Hastanelerle çalışıtığı gibi yine Hastanelere hizmet 
veren alt bayilerle de müşteri ye ulaşma kapasitesini geliştirmiştir. Devlet Hastanesi ve 
Özel sektörle paralel olarak büyümeyi sürdürmektedir.

Firmamız medikal sektörde : Anestezi grubu , Laringoscope , otoscope , oftalmoscope, 
fiberoptik görüntüleme sistem ve aksesuarları , electro cerrahi ürün ve aksesuarlari 
forcepsler, electrodlar  kablolar  Holterler , Tüm medikal cihazlar ve lambalarda kullanılan 
ampuller , fizik tedavide kullanılan elektrodlar gibi birçok üründe boy göstermekte ve 
ürün gruplarını da her geçen gün arttırmaktadır.

Rv Medikal in bünyesinde bulundurduğu ürünler sektörde Kabul görmüş , kalitesini 
ispatlamiş ürünler. Tüm ürünlerimizde , gerekli tum sertifikalarımız mevcuttur. Bunlar 
arasinda  ISO , CE , Servis yeterlilik, FDA  gibi kuruluşlardan alınan ürün kalite belgelerini 
sayabiliriz.

Firmamız son 9 yılında göstermiş olduğu büyüme oranını daha da yukarı ya taşımak ve 
ülkemizdeki tüm Özel sektör ve Devlet Hastanelerinde mutlaka ZEROONE markalı ürün 
bulundurmayı hedef edinmiştir. 

http://www.rvmedikal.com/

STANDLI KATILIM



www.tibbitedarikkongresi.org 61

III.Tıbbi Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Katılımlı

7-9 Aralık 2017
SUSESİ LUXURY RESORT BELEK / ANTALYA

Oruba Teknoloji, nesnelerin interneti alanına odaklanarak sağlık sektöründe ürün 
geliştiren ve 7 adet patent/faydalı modeliyle bu sektörde ilklere imza atmış genç bir 
startup şirketidir.

Türkiye’den çıkmış global bir medikal teknoloji şirketi olmak için çıkış ürünü olarak 
geliştirilen “Ürodinami Medikal Simülasyon Sistemi”, alanının ilk yüksek gerçeklikteki 
simülasyon sistemidir.

Yenilikçi Ar&Ge çalışmalarının devamında, TÜBİTAK desteği ile tamamen yerli olarak 
geliştirilen ORUFLOW ürünü, kendi kendini temizleyebilen ilk üroflowmetre cihazıdır. 
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde PCT patent onayı Oruba Teknoloji’ye aittir.

 -  Hastalara gerçek tuvalet ortamında testi gerçekleştirme imkanı sunar, hasta veya 
hastane personelinin içi idrar dolu kabı boşaltma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

 -  Hasta barkodu üzerinden operatörsüz olarak hasta kaydı yapabilir ve testi 
tamamlayabilir, bu sayede personel iş yükünü azaltır.

 - Test sonuçlarını hastane otomasyon sistemine kayıt eder. EMRAM standartları 
gereği Dijital-Kağıtsız Hastaneler için zorunlu olan medikal cihaz entegrasyonunu 
karşılamaktadır.

ORUFLOW; operatörsüz olarak hasta kaydı yapabilen, test gerçekleştirebilen ve sonucu 
hastane otomasyon sistemine kaydedebilen hastanelerdeki tek cihaz konumundadır.

http://orubatechnology.com/
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Limatek Sistem A.Ş. 2015 Nisan ayında medikal alanda Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve AB 
standartlarına uygun, inovasyonu yüksek Ar-Ge projeleri geliştirmek ve üretmek amacı ile ODTÜ 
Teknokent bünyesinde kurulmuştur.

Dinamik denge cihazımız Robotic Balance 3 eksende hareketli kuvvet platformu ve içeriğinde 
denge testleri ve dengeyi geliştirici oyunlar bulunduran bilgisayarlı ekran sayesinde hastanın 
dinamik dengesini ölçer ve rehabilite eder. 360 Balance cihazımız ise ayakta durma güçlüğü 
çeken hastaların üst gövde rehabilitasyonunu hedefler. Her iki cihazımızın da hedefi hastalar 
için tedaviyi keyifli hale getirirken sağladığı sayısal veriler sayesinde hem teşhis hem tedavi için 
sağlık personeline objektif değerlendirme olanağı tanımasıdır. Geliştirilen projelerimiz TÜBİTAK ve 
KOSGEB Ar-Ge Destek Programları tarafından desteklenmiştir.

Şirketimiz tarafından Dahili Kimlik Doğrulama Sunucusu ve Özelleştirilebilir Misafir Doğrulama 
Aracı LimRAD Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ve kamuda kurulumları gerçekleştirilmektedir. 
Ürünümüz çoklu üretici desteğine sahip, dahili veya harici kimlik sunucuları (Generic SQL, AD, 
LDAP vb.) ile entegre olarak kimlik doğrulama sağlayabilen, ağ üzerinde doğrudan bulunmayan 
(non-inline), ağ anahtarlarına ve kablosuz ağ ürünlerine standart veya üretici özelinde AAA 
cevapları verebilen dahili Radius Kimlik Doğrulama Sunucusudur. Çoklu üretici desteğine sahip, 
Mernis ile XML entegrasyonu bulunan ve T.C. Kimlik numarası doğrulama yaptıktan sonra misafir 
verilerini kendi veri tabanına kayıt yapabilen dinamik olarak güncelleştirilebilen, özelleştirilebilir 
SMS ve/veya misafir sponsor ilişkisi ve/veya e-posta doğrulama ilişkisi kurarak 2. Faktör doğrulama 
sağlatabilen, aldığı bilgiler ile dahili Radius sunucu sayesinde birden farklı bölge için farklı profiller 
oluşturulmasını sağlayan dinamik arayüz şirketimiz tarafından yerli kaynaklar ile uluslararası 
standartlarda üretilmiş milli ilk ürün olarak geliştirilmiştir. 

http://limatek.com.tr
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1998 yılında kurulan Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. faaliyetine; SIEMENS ultrasonografi; 
mamografi; C-kollu röntgen; mobil röntgen ve üroloji sistemlerinin Türkiye distribütörü olarak başlamıştır. 
2000 yılında ise SIEMENS yoğun bakım ve anestezi cihazlarının Türkiye satışını üstlenmiştir.
Kendi alanlarında dünyanın bir numarası konumundaki üretici firmaların, Türkiye çözüm ortağı olma 
vizyonu doğrultusunda; İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemleri, Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri ve Hemşire 
Çağrı Yönetim Sistemleri temsilciliklerini de yürütmektedir.
Simeks’in faaliyet alanları; görüntülemeden, ameliyathane ve yoğun bakıma; hastane altyapısından, hasta 
güvenliğini sağlayan ilaç ve malzeme yönetim sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. İlaç 
Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak; Avrupa, Asya ve Afrika çapında en büyük ve tüm dünyada en çok ürün 
çeşitliğine sahip proje; Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri ile ilgili de Avrupa’nın en büyük uygulamasını 
gerçekleştirmek gibi uluslararası başarılara da imza atmıştır.
Türkiye’de İstanbul merkez ofis olmak üzere Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren Simeks; ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi belgesi sahibidir. 
Simeks, geliştirdiği küreselleşme, büyüme stratejileri ve Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu doğrultusunda, bir 
Simeks iştiraki olarak 2015 yılında TriaTech Tıbbi Sistemler’i kurmuştur. Odak noktası, katma değeri yüksek, 
rekabetçi ürünler üreterek, tıbbi cihazlarda yurt dışına bağımlılığı azaltmayı ve istihdamı artırmayı; fiyat 
avantajı ve kalite yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmayı; küresel ölçekli büyüme 
stratejisi ile Türkiye’nin cazibe merkezi imajını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda hedefi 
hasta güvenliğini sağlamak amacıyla sağlık teknolojisi çözümleri geliştirmek olan TriaTech, ilk ürün 
ailesi olarak STOCKART Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemlerini üreterek sağlık sektörünün 
hizmetine sunmuştur. Üretim tesisi İzmir’de konumlandırılmıştır.
STOCKART, hastaneye ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaşmasıyla başlayan ve hasta için kullanım ile son 
bulan yüksek teknolojiler ile donatılmış bir süreç yönetimi çözümüdür ve ilaç ve malzemelerin hastane 
depolarından, eczaneye, servislere ve hasta başına kadar gerçek zamanlı izlenebilmesine olanak tanır. 
STOCKART, kurumlar için sağlık bakım kalitesi ve hasta memnuniyetinde artış, çalışan memnuniyetinde 
yükselme, izlenebilir ve raporlanabilir süreç analizleri, uzun dönemli planlama kabiliyeti ve bakım 
kalitesini düşürmeden temin edilecek maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca, yatırım geri dönüş süresini 
minimize ederek, etkili kaynak kullanımına imkan verir.

http://www.simeks.com.tr/
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Derneğimiz 1991 yılının ikinci yarısında kuruluş faaliyetlerine başlayıp 1992 yılında 
Dernekler Masasına müracaat ederek, tüzel kişiliğini kazanmış ve ilk Olağan Genel 
Kurulunu yapmıştır. Günün şartları göz önüne alındığında 2003 yılına kadar Mesleğe 
gönül vermiş meslektaşlarımızın önderliği ve fedakarlığı ile varlığını sürdüren derneğimiz, 
sağlık sektöründeki değişimle birlikte gerekliliğini kanıtlamış ve aktif bir sektörel STK 
olarak faaliyetlerine hız vermiştir. 

Massiad sektörde çatı kuruluş olan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri 
Federasyonunun (TÜMDEF–2004) kuruluşunda da önder bir dernek olmuştur. 

Kurumsal yapısı itibariyle Derneğimiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemiyle yönetilen, 
İktisadi İşletmesiyle ticari faaliyetlerde bulunan, Üyelerimize hizmet için TÜYAP Fuarcılık 
A.Ş. ve KİWA Belgelendirme, SİSTEM Yeminli Mali Müşavirlik ve TURUNCU Bilişim Çözümleri 
gibi ciddi çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde olan, hukuki ve mali danışmanlarıyla 
üyelerinin sosyal ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunan mesleki bir sivil toplum 
örgütü olmuştur.

Derneğimiz TOBB Medikal Sektör Meclisi, İstanbul Sanayi Odası 20.Grup Meslek 
Komitesi, İhracatçılar Birliği   ve İstanbul Ticaret Odası 8 no’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek   
Komitelerinde aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,  Kamu İhale Kurumu ve diğer ilgili tüm resmi kurumlar 
ile direk ve TÜMDEF aracılığıyla çok yakın temaslarımız bulunmaktadır.

Derneğimiz, gerek kamu ihaleleri ile ilgili şikayetler, gerek geri ödemeler, gerekse Sağlık 
Bakanlık uygulamaları konusunda ilgili kurumlarla sürekli görüşme içerisinde olan 
federasyonumuz aracılığı ile sektörün ve üyelerinin sorunlarını içeren her türlü raporu 
ilgili kişi ve kurumlara iletmektedir. Tüm bu faaliyet ve çalışmalar www.massiad.org.tr 
sitemizde güncel olarak izlenebilir. Derneğimizin web sitesinden derneğimize ulaşarak, 
hukuki, mali, mesleki konulardaki her türlü sorularınızı bize yazabilirsiniz. 

http://www.massiad.org.tr/
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Suar Medikal ve Ticaret Ltd. Şti. öncelikle alanında kalitesi kanıtlanmış dünya markalarını 
kurumlarla buluşturmayı, en üst düzeyde hizmet vermeyi ve sürdürmeyi ilke edinmiştir.

Firmamızın misyonu kaliteden asla ödün vermeden alanında deneyimli kadrosuyla 
kurumların ve işletmelerin aynı zamanda satış ve sonrası ihtiyaçlara karşı hızlı ve 
ekonomik çözüm üretip, iş akışının aksamadan devamlılığını sağlamaktır.

Faaliyet Alanlarımız : 

Aşağıda belirtilen cihaz ve sistemlerinin tamamının pazarlama, satış, kurulum, satış 
sonrası bakım ve onarımları :

Ultrasonografi Cihazları, Ekokardiyografi Cihazları,                                                                                                                                
4D Renkli Doppler,                                                                                                                                         
Dijital Rontgen Çözümleri,                                                                                                                                  
Yoğun Bakım Ventilatörleri, Hastabaşı Monitörleri,                                                                                                                                     
Transport Ventilatörler,                                                                                                                                   
Merkezi Monitör Sistemleri, Fetal Monitörler,                                                                                                                                      
İnfüzyon Pompaları,                                                                                                                                       
Enjektör 
Pompaları,                                                                                                                                          
EKG Cihazları,                                                                                                                                             
Pulse 
Oksimetre,                                                                                                                                                     
Defibrilatör,                                                                                                                                                   
Fetal/Vasküler Doppler ve Monitör,  Holter Sistemleri,                                                                                                                                      
Yedek Parça, Aksesuar, Sarf Malzemeleri 

http://www.suarmedical.com/
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Çizgi Mühendislik, 1994 yılında ülkemizde endüstriyel otomasyon ve IT ürünleri 
konusunda, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri geliştirmek ve üretmek amacı 
ile kurulmuştur. 1999 yılından beri kendi ARGE ekibi mevcuttur. EN ISO 9001 ve EN ISO 
13485 standart sertifikalarına sahiptir. Sancaktepe’ deki modern tesislerinde en son 
teknolojileri kullanarak Artech markası ile üretilmekte olan ürünlerinden bazıları; Medikal 
Bilgisayar, PACS Bilgisayarı, Teletıp Sistemi, Ameliyathane Kontrol Sistemi, Bilgilendirme 
ve Yönlendirme Sistemleri’ dir.

http://www.cizgi.net/
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“Firmamız Medikal sektörde, uzun yıllar sonucu kazandığı tecrübe ve birikimini, bu sektöre 
daha fazla yarar sağlamak amacıyla 2007 yılında İzmir de kurulmuştur. Firmamız hedefleri 
doğrultusunda sektörünün farklılık yaratan bir değeri olmuş ve olmaya devam edecektir. 
Amacımız müşteri odaklı olup, satış öncesi ve sonrası bilimsel temele dayalı olarak , 
geliştirilmiş müşteri ilişkileri ile hastalarımızı, sağlık personelimizi ve hastanelerimizi 
portföyümüzdeki ürünlerimiz ve tecrübemiz ile doğru noktada buluşturmaktır.Firmamız 
özellikle Onkoloji/Kemoterapi ve TPN ilaçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında 
kazanmış olduğu tecrübeleri 2014 yılı itibariyle üretimini gerçekleştirdiği ONCOERA 
markası ile tescillemiştir.

ONCOERA markası altında Onkoloji/Kemoterapi ilaçlarının kapalı sistemde hazırlanmasını 
sağlayan İlaç Transfer Ürünleri ve Onkoloji/Kemoterapi İlaç Uygulamaları ürünlerinin 
üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Bu ürünler Onkoloji tedavisi gören hastalarda kullanılan toksik ilaçların kapalı bir sistemde 
hazırlanarak, ilacı hazırlayan personeli, tedavi gören hastayı, tedavinin uygulandığı 
ortamı ve artan ilaçların korumasını sağlamaktadır. Bu ürünlerle ilacın doğru dozda 
hazırlanmasını ve ilaçlardan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda bu tip ilaçların hazırlanmasından, hastaya uygulanma aşamasına kadar 
tüm sürecin takip edilerek, kontrol altına alınması gerekmektedir. Yine firmamız tarafından 
yazılımı gerçekleştirilen ONCOMİX software programı ile doğru hasta, doğru doz, doğru 
ilaç gibi hayati önem taşıyan tüm süreçler kontrol ve kayıt altına alınmaktadır.

Firmamız ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgelerine sahiptir.’’

http://www.eraser.com.tr/index.html
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TEM Teknik Elektronik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. yaklaşık elli yıllık bir birikim ile medikal 
sektörün duayenlerinden Enver Eryaşar’ın önderliğinde 1996 yılında Mehmet Alper 
Eryaşar tarafından kurulmuştur. 

Kurulduğu günden bugüne medikal sektörün referans firmalarından biri olmayı başarmış 
TEM Medikal halen COMEG Endoskopi ve EMS Swiss LithoClast markalarının Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliklerini yürütmektedir. Endoskopi ve bileşenleri 
alanında en köklü, bilgi birikimli ve yurt geneline  yaygın teknik servis hizmeti verebilen 
sayılı firmalardan birisiyiz.

Medikal Teknoloji ürünlerindeki gelişmeleri dünya ile ülkemizde yakından takip 
eden firmamız, hizmet verdiği tüm müşterilerinin gereksinimlerini dikkatle ele alır  ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti  ilkesi yaklaşımıyla  hareket eder. Bunun gereği olarak 
önceliğimiz tüm anlamlarıyla kalitedir. Kalite bizim için müşterilerimizin beklentileridir. 
Bu beklentilerin her zaman karşılanması ise temel misyonumuzdur.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını efektif şekilde karşılayacak çözümleri uygun fiyata 
karşılayabilmek, satış öncesi ve satış sonrası servis hizmetlerinde çeşitliliği sağlamak, 
çözümler sunarak pazara maliyet azaltıcı ve verimliliği arttırıcı ürün ve projeleri sunmak, 
dünya pazarında modern ve teknolojik medikal gelişmeleri takip ederek, ülkemize kaliteli 
medikal ürünlerinin tedariğini sağlamak ise başlıca vizyonumuzdur.

http://tem-medikal.com/
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BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
172 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, uluslararası işbirlikleri, 
yetiştirdiği bilim adamları, yetkin akademik kadrosu ve teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı 
eğitimi ile fark yaratıyor. 

Türkiye’nin sağlık temalı üniversitelerinden olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (BVU), 
1845’te Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un Eşi ve Abdülmecid’in Annesi Bezmiâlem Valide 
Sultan tarafından ’’Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi’’ adıyla kurulmuştur. Ülkemizin 
en eski sağlık kuruluşu olan Hastane milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son 
tıbbi gelişmelerin uygulanması şartıyla vakfedilmiştir. Osmanlı’da modern anlamda 
kurulan ilk hastane olan bu kurum 2010 yılında alanında en iyi bilim adamlarından oluşan 
eğitim kadrosuyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir vakıf üniversitesi olarak resmen 
kurulmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte BVU, köklü sağlık geçmişi ile 
modern eğitim anlayışı ve teknolojiyi harmanlayarak günümüz sağlık çalışanlarını ve 
bilim insanlarını yetiştirmeye başlamıştır.

Uluslararası Bir Marka Olarak Bezmiâlem 
Kuruluş vizyonu gereği uluslararası işbirliklerine büyük önem veren BVU, Kingston 
Üniversitesi, Cordoba Üniversitesi, Oradea Üniversitesi, Aachen Üniversitesi, St. George’s 
Üniversitesi gibi 35 ülkeden 68 üniversite ile işbirliği içinde bulunmaktadır. Bu iş 
birliklerinden en öne çıkanlardan bir tanesi de Johns Hopkins Üniversitesi ile yaptığı ortak 
Tıp Müfredatı geliştirme programıdır. Bu program çerçevesinde ülkemizde de ilk kez 
uygulanan ve Tıp Fakültesinin Çekirdek Eğitim Programının içine yerleştirilen Bilimsellik 
Komitesi ile birlikte öğrenciler bilimsel düşünceyi ön plana çıkartan çalışmalar yaparak 
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mezun olmaktadır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları ve 
yetiştirdiği bilim adamları ile uluslararası alanda marka değerini kuvvetlendirirken ayrıca 
Türkiye’nin uluslararası camiada standartlarının yükselmesine de katkı sağlamaktadır.

Sağlıkta Mükemmel Eğitim 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi 
ile tarihi Fatih Yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki “Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi” 
ile Eyüp Sultan Yerleşkesinde lisans eğitimi verirken Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp 
Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile de 
yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bununla birlikte sağlık sektöründe en çok 
ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık personelleri yetiştirmek amacı ile açılan  “Ağız ve Diş Sağlığı, 
Ameliyathane Teknikleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Patoloji 
Laboratuvar Teknikleri, Ortopedik Protez ve Ortez, Optisyenlik, Elektronörofizyoloji” ön 
lisans programları ve Yabancı Diller Bölümü ile Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi’nde 
uluslararası standartlarda eğitim sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası camiada saygınlık 
kazanmış 504 akademisyeni ile 3411 öğrencisi eğitime devam etmektedir. Böylelikle 
yaklaşık her 7 öğrencisine 1 akademisyen düşmesiyle ön plana çıkmaktadır. Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi, 2 hastanesi ve ek hizmet binaları ile tüm öğrencilerin birebir pratik 
yapabileceği sayıda hastaya hizmet vererek yeterli bir eğitim ortamı da oluşturmaktadır. 

Bezmiâlem ’den Bilime Büyük Katkı
Pek çok ses getiren bilimsel çalışmaya imza atan BVU, bu çalışmaların yapıldığı ve 
geleceğin bilim adamlarının yetiştirildiği merkezler kurarak ülkemizin ilerlemesine katkı 
sağlamaktadır. Son olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama 
Merkezini bilim dünyasına kazandıran BVU, Türkiye’de YÖK onaylı ilk Fitoterapi Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deneysel 
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projeler üretmektedir.

CERN’e İlk Öğrenci Bezmiâlem’ den 

Modern tıbbın temellerinin atıldığı BVU, hayata geçirdiği ilklerle adından söz ettiriyor. BVU 
Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Serdar Mutluer, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’e 
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kabul edilen medikal kökenli ilk öğrenci olarak fark yarattı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 
Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı Paratiroit Doku Transplantasyon Ünitesini kurarak dünyada 
ilk Paratiroit Doku Transplantasyonu gerçekleştiren bir üniversite olmuştur.  

Başarı Sıralamasında İlk Basamakta
Bilim ve değer üreten BVU, kurulduğu günden itibaren pek çok araştırmada başarı 
basamaklarını hızla tırmanıyor. BVU, üniversitelerin akademik başarılarını analiz eden 
University Ranking by Academic Performance (URAP)’a göre Türkiye 2017-2018 yılında 
2000’den sonra kurulan üniversiteler genel sıralamasında 1’inci, 6000’den az öğrenci alan 
üniversiteler arasında 2’inci, vakıf üniversitesi genel sıralamasında 4’üncü, öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısı bakımından vakıf üniversiteleri sıralamasında 3’üncü ve tüm 
üniversiteler arasında 5’inci, tıp fakültesi olan üniversiteler genel sıralamasında 9’uncu, 
tüm üniversiteler sıralamasında ise 16’ıncı basamakta yer alarak yüzlerce üniversiteyi 
geride bıraktı. Ayrıca Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] 2017’ye göre; 
Türkiye’de “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda A Plus kategorisinde 32. 
“Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda A Plus kategorisinde 16., 
“Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Sıralaması”nda A Plus kategorisinde 14., “Akademik 
Destek ve İlgi Sıralaması”nda A Plus kategorisinde 20. sırada yer aldı. 

Yüzde 100 Doluluk Oranı
Her geçen yıl ivme kazanarak büyüyen BVU, kurulduğu yıldan itibaren lisans 
kontenjanlarını doldurarak listenin başında yer almıştır.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim beklentilerini eksiksiz karşılamanın yanı sıra sosyal 
ve kültürel açıdan da dinamik bir ortamda yaşamaları son derece önemsenmektedir. Bu 
amaçla BVU, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok sosyal ve kültürel 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, bireyler yetiştirme 
sorumluluğuyla ülkemize ve dünyaya her anlamda artı değer katacak sağlık çalışanları 
olacağına inancımız sonsuzdur.       

http://bezmialem.edu.tr
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